
 

  

 الفنان محمد سعودي…قيصر حلب

 

هل من  ..صدد والحفر: رواد.. وأوائل

 يكرمهم ؟

 

 

 منوعة تصدر في دمشقشهرية فنية ثقافية 

 عن مؤسسة السوسن لإلنتاج والتوزيع

في ريف  "صغار كبار.. الفنون تجمعنا"مهرجان 

 دمشق لوحة فنية تعكس رقي أهلها

 

من وحي النجمة  تسريحات شعر طويل

 يارا
 

 /2022آذار/ 15التاريخ  49العدد  اجتماعية_نسائية_مستقلة



 

  

 أول الكالم
  األخالقية والتعايير التوازين انقالب العصممر هذا سممتا  من

!  صحيحا صار خاطئا كان وما خاطئا صار صحيحا كان فتا

 ينتقده بوالديه فالبار  بأصمممممحابها الفضممممما   يعيبون الناس

 ويَُكّرم يُبَّج  التسممممي .. ويحاربه بالتقصممممير ويتهته العاق

 ... يُهان والُتحسن

 يفكر أحد ال التتعفف والفقير التعونة ويطلب يشممكو التقتدر
 ...بتساعدته

  ضمممممممرور  فال التحتممما ين أمممما للتقتمممدرين تقمممدم الهمممدايممما 
  يده كانت من  بالعطا يطالبونه  ذلك وفوق لتسممممممماعدته 

 ضممماقت ما وإذا شمممكر كلتة حتى ينال ال دا تا للعون متدود 
  العاهر  تقعد وال رأسه على الدنيا تقوم التقدير قلة من نفسه
 عليها يتكالبون والشممممممريفة ويصممممممدقونها الشممممممر  تدعي

 ويقدمون الرأس مرفوع يتشي النصاب ، عرضها وينتهكون
 من الني  ويحاولون منه يسمممممم رون والتحترم التحيا  له

 ..كرامته

 فته فتح على اليجرؤ واألصمممي  مسمممتوعة كلتته ال سمممي  
 ه.ب مرغوب غير فصوته بكلتة

 رمشهو باالهتتام محاط والفاش  ومغتور ُمهت  التوهوب 

  األر ا  يلف والكذب..منبوذ وقا لها  دا ثقيلة الحق كلتة

 ....كهذا زمن في قا تة لنا تقوم كيف عليك  باهلل الجتيع بتقب 

 رقتاني سوسن
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دا تقارب   فإذااألضدددددددداد تتبا دا تباعد   أنعودتنا الطبيعة  لقد

نقول هذا  أنحدودها صعب فبدبا على سبيل التوضيح دا أسبل 

أخذا الحار يبرد  إذاداء حار وهذا داء بارد ولكن دا أصددعب ذل  

البارد يسدددددخن هنا يعسدددددر علي  التدييخ بين السددددداخن والبارد  أو

لكا الترق   أوضدددددح أنعنوان الكلدة التي أحبب  فيبا  إلىوأعود 

دة اف األدبوالعلم بين  قد در  كل ية ألدب ل غة العرب والعلا في الل

فيدا يرقى الخلق ويبذب األدب في ادوار عدة اسددتعدلوا فيبا كلدة 

كانوا ال يسددددددتعدلونبا إال  في  العلمالنتس وكذل  الشددددددكن في كلدة 

شدل  كل دا ينتجه العقل  العلم الديني  ثا توسعوا في دعناها حتى 

ورسدددوا لكل  األدب والعلم والتن وفي العصددر الحديف فرقوا بين

الدجلة العلدية  أواألدبية  دائرة ودن ثا كان  الصددددحيتة أو الدجلة

أحياناً أدبية علدية وأصددبح دن الدضددح  أن نقول علا األدب ألن 

وأصدددددبح هنا  دن يسددددددى أديباً فم يكون عالداً  األدبغير العلم 

 أصددبح والنظريا وعالداً ال يكون أديباً فكل دا يتعلق بالحسددابا  

علدا وكل دا يتعلق بالشددعر أصددبح أدبا وأكبر ظاهرة للتتريق بين 

العلا واألدب أن األدب يخدداطددب العدداطتددة والعلا يخدداطددب العقددل 

عمقتبا بكدثالبا ودا فالعالا يمحظ أشددددياء ويسددددتكشدددد  قوانينبا و

أثرها دن حيف في عواطته  إالال ينظر  األديب أنيحيط ببا غير 

أصدددبح واضدددحا  والعلم األدبوعلى عواط  الناس فالتصدددل بين 

فبنا   األدب والعلمولكن هنا  حاال  يصددددعب فيبا التصددددل بين 

غة  يا لب علدي   األدبأدب دعلا وعلا دؤدب كصددددددد قا  أدب أوب

 .علميأدب  أوأدبي هنا علدي بصياغة علدية فكصبح 

 ...إسماعيلياسر  ....العلم واألدب

mailto:Yaser-2525@hotmail.com
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 "مسري قصيبايت"وفريدة، لقب مبوس يقار الطفوةل املوس يقار نبيةل صاحب خيال واسع ورساةل هممة.. 

االسااتمال لموساايقال نحلق  الطفولة. وعندصاااحب خيال واسااس ورسااالة مهمة.. نبيلة وفريدةب لقب بموساايقار 

 بذكرياتنا إلى أجمل األوقات.

التنان  ..والتلحين والتكلي  والتوخيع الدوسددددددديقي والغناءتكلق في العخ   ..عدل دوسددددددديقي 2500أكثر دن  له

]الطنبورب الترامبيتب الترومبونب الدرامزب أتقن عخ  العديد دن اآلال  الدوسيقية دن بينبا  ""سدير قصيباتي

سددنوا ع ودرس  4نشددك في عائلة فنيةع عشددق الدوسدديقى بالتطرة دنذ صددغرلع وأول لحن له كان بعدر  ] األورغ

والصددولتي ع ثا درس بدعبد إعداد الددرسددينع كدا أنشددك فرقة دوسدديقية تضددا عدد دن التنانينع وقاا  الدوسدديقى

سي"  5بتدريس دادة التربية الدوسيقية لددة  سيا شاء فرقة "الغناء ال سنين بالعديد دن الددارسع باإلضافة إلى إن

لحن للعديد دن التنانين  كدا]ة الثورة]مهرجانات اتحاد شبيبالتي شارك  في عدة دبرجانا  دوسيقية دن بينبا 

أغاني وقصددددددائد للتنانة  4كدا وخع ..عفهد بالنب موفق بهجت دنبا عنان الخياطع ووخع ونتذ لعدة فنانين بينبا

ودن أعداله  ..عدل دع قناة "سدددبيس تون" واختم بدجال دوسددديقى األطتال 1994وفي عاا  ...""ربى الجدال

الكبري ع شارة أنا وأختيع بائعة ] :"ودن ألحانه بقناة "سبيس تون طال الديجتال]أببالغناء واإلشرا  الدوسيقي 

أغنية بائع الدثلجا ع أغنية الكوروناع وشددارة  3السددادورا ع شددارة حكايا  عالدية في عالا دن الصددور الجخء 

ليصددبح شددركة  2010ع وتا تطويرل بعاا 2003أسددس االسددتديو الخام فيه بعاا  [اغون بولركونانع وشددارة د

عداد والتسددجيل والدؤثرا  الصددوتية والدكسددابع له الكثير دن دختصددة بالدوبمب بجديع دراحله كالترجدة واإل

األعدال الدختصدددددة بدوبمب األطتال وشدددددارا  الدسدددددلسدددددم  والدوسددددديقى التصدددددويريةع باإلضدددددافة لدوبمب 

 .الدسلسم ع والشارا  الدرادية لعدة أعدال دنبا هندية

 الرا هابراسو
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 "لناصيف زيتون"تدخل القتم الذهبي وحضور خام  شهد برمدا

بحضدددور عدد دن  "أحمد الصاااال "بخفافبا دن العب دنتخب سدددورية بكرة القدا  "شاااهد برمدا"احتتل  التنانة 

طاهر مامليب وساااايف الدين ساااابيعيب صاااافوان وأقرباء العروسددددين ووجول فنية وإعمدية نذكر دنبا   أصدددددقاء

والنجا "عبود برمدا" حتل الخفا  شددقيق شددبد التنان  ىأحيا وغيره نانسااي زعبالويب ريم عبد العزيزب العابدب

في شددددبر أحدد الصددددالح  دنالذين قددوا دجدوعة دن األغاني وكان  شددددبد أعلن  خطوبتبا  "ناصاااايف زيتون"

  ..تشرين الثاني دن العاا الداضي

 

تديخ  بالنعودة والرقيع واهتا بالتتاصيل  فقد: وعن تفاصيل اإلطاللة

الذ  اختار لبا ألوان دكياب نيود طبيعية  "ميالد حنون"خبير التجديل 

حيف تديخ  شددددبد بإطملة  .دع تسددددريحة شددددعر ناعدة بسددددتايل دلكي

يار لبا ألوان ترابية ناعدة على عينيبا دع  بة وناعدة فقد تا اخت جذا

وجعل البشددددرة دضدددداءة بشددددكل  تركيخل على إبراخ الردوش الطويلةع

الف  لتبدو العروس ببشددددددرة دتوهجة ودشددددددرقة. وأكدل لو  الدكياب 

تبدو بجدال  جعل شااااهد برمدابكحدر شددددتال ورد  دع لدعة بارخةع دا 

 .طبيعي وساحر
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 ""فيروزيا  الحبأمسية موسيقية غنا ية في دار األوبرا بدمشق تحت عنوان 

أجدل ألحان سدددديد درويش عخف  أوركسددددترا 

ها دوسددددددديقياً "خياد الرحباني" التنان  التي أعد 

قائد الترقة ودؤسدددسدددبا "رشددديد همل" دسددداء 

وبكصدددوا  أكاديدية شدددابة  .شدددباط 14االثنين 

اسدددددتدع جدبور دار األوبرا إلى دجدوعة دن 

أغنيا  السددددددديدة فيروخ والدتضددددددددنة سدددددددتة 

هبة فاهدةع حم طرادع ياسدددين دحددع دغن ين 

 وليتون ريان جريرةع عبد الدل  إسددددددداعيلع
 .عبجيان

غن   الجوقة الكورالية بشددكل جداعي ودنترد 

أغنيا  )سلدلي عليهع دقي ع أنا عند  حنينع 

شتقتل ع البوسطةع حبيت ع عود  رنان( كدا  ا

دة دسدددددددرحية ديس  عخف  األوركسدددددددترا دقد 

 .الرياع ودوسيقا دن دسرحية نخل السرور

 إعداد: الرا هابراسو.
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 ”اعز وال أصحاب“ فيلم في دورها عن زكي منى تقاضته خيالي مبلغ
 

 أصحاب“تتواصل األخبار التي تتناول تتاصيل فيلا 
 وأثارالذ  عرض عبر شبكة نيتتلكس  ”وال اعز

ضجة واسعة بسبب الدواضيع التي طرحبا وبعض 
 .دشاهدل

الحصة األكبر دن  منى زكيوكان للددثلة الدصرية 
الجدل وذل  بسبب دشبدها الذ  ظبر  فيه ضدن 

 .التيلا وهي تخلع سروالبا الداخلي أحداف

ليتصدر حديف الدتابعين  منى زكيوعاد اليوا اسا 
وذل  بسبب  االجتداعيعبر دواقع التواصل 

الحديف عن األجر الذ  تقاضتهع والذ  وصل الى 
 .دبلغ خيالي

 مليوندبلغ  زكيوبحسب دا تا تداوله فقد تقاض  

 .يه مصرينمليون ج 16دا يعادل  أ  دوالر

 

 على انستغرام في العالماألكثر متابعة كايلي جينر 

 

باتدددد  عارضددددة األخيدددداءع وسدددديدة األعدددددال األدريكيددددةع كددددايلي 

فدددددي العدددددالا يتجددددداوخ عددددددد دتابعيبدددددا علدددددى  امااااارأةأول جيندددددر 

ع حسددددبدا أظبددددر  بيانددددا  عبددددر مليااااون متااااابس 300انسددددتغراا 

  لوكالة "فرانس برس"حساببا وفقاً 

عادددددا(ع وهددددي أخدددد  غيددددر  24) كااااايلي جنيااااروتتوقدددد  بددددذل  

شدددددقيقة لنجددددددة "تلتخيدددددون الواقدددددع"ع عارضدددددة األخيددددداءع كددددديا 

  .أريانا غرانديب كارداشيانع على دغنية البوب األدريكية

 كريساااااتيانو رونالااااادوواليدددددخال نجدددددا كدددددرة القددددددا البرتغددددداليع 

يحظدددى بدددككبر عددددد ددددن الدتدددابعين علدددى دوقدددع "إنسدددتغراا" فدددي 

ع دتتوقدددداً علددددى مليااااون متااااابس 400جديددددع أنحدددداء العددددالا دددددع 

ملياااون  300ع الدددذ  يدتلددد  ليونيااال ميسااايغريدددده األرجنتينددديع 

 .متابس

وشددددق  جينددددر طريقبددددا للشددددبرة دددددن خددددمل برندددداد  تلتخيددددون 

ول الواقددددع "دواكبددددة عائلددددة كاردشدددديان" والددددذ  ظبددددر  فيدددده أل

ددددرة إلدددى جانددددب شدددقيقاتبا الشدددبيرا ع كدددديا وكدددورتني وكلددددو  

 كارداشيان.

وكاندددد  كددددايلي جينددددر تصدددددر  قائدددددة دجلددددة فددددوربس السددددنوية 

بعددددددددددا كسددددددددب   2020ألعلددددددددى الدشدددددددداهير أجددددددددًرا عدددددددداا 

دوالرع وحققدددد  دعظددددا أرباحبددددا دددددن بيددددع حصددددة مليااااون590

فدددي خدددط كدددايلي كدددوخديتكس لدستحضدددرا   بالمئاااة 51قددددرها 

 2019كوتي في عاا . التجديل إلى
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 الفنان محمد سعودي…قيصر حلب

في ددينة حلب في  الفنان محمد ساااااعودي ابن رضااااااولد 

حيددف  19٨٨دنطقددة بدداب الحددديددد حدخة بدد  دن دواليددد 

أكتشددد  دوهبته والديه عند سدددداعه يردد األغاني والقدود 

الفنان الحلبية في الخادسددددة عشددددر دن عدرل لا يسددددتطيع 

أن يتدددرب على يددد  خوب عدتدده عدداخ   محمااد رضااااااااا

القانون التنان وحيد السدددددددقا رحده ب فبدأ بثقل دوهبته و 

رس في دعبد صدددددددباف فخر  في دنطقة الجديلية حيف د

و التوكاليخ و أصدددددول الغناء دع  تدرب على الصدددددولتي  

أفضددددل األسدددداتذة في حلب نذكر دنبا األسددددتاذ أحدد قداف 

رحده ب و األستاذ سدير جركس و األستاذ داهر نعناعة 

و التنان عدر سرديني و األنسة هالة درويش و الدايسترو 

ألسددددددتاذ حدد  الشدددددداطر و عاخ  القانون عاخ  العود ا

األسددتاذ غسددان عدور  و طبعا خاد في دعده الدايسددترو 

نقيددب التنددانين في حلددب األسدددددددتدداذ عبددد الحليا حرير  و 

شددددار  في عدة فعاليا  في ددينة حلب نذكر دنبا رباعي 

الطرب في حلب على خشددددبة دسددددرف الدركخ الثقافي في 

قددافي في دنطقددة دنطقددة العخيخيددة و دسدددددددرف الدركخ الث

 .السبيل و استحق شبادة الغناء بكل جدارة
بعد عدة سدددنوا  دن الدراسدددة حيف أقيا حتل فني على 

خشدددددددبة دسدددددددرف نقابة التنانين بحلب عنددا قددبا له 

صباف فخر   األستاذأسطورة الغناء و صناجة العرب 

رحده ب و نذكر أنه شدددددار  في برناد  اسدددددتار او  

دتكلق كدال شدددنو حيف وصدددل للنبائيا  أليبو للدخرب ال

و تابع دسدددديرته التنية في حتم  عديدة في ددينة حلب 

 اإلعمديوشار  في دبرجان الدحبة و الوفاء لألستاذ 

كادل نجدي حيف قاا بتكريا التنان دحدد رضددددددا بدرع 

الدحبة و الوفاء في ناد  الجمء الرياضددددددي بحضددددددور 

و  التنانينين و كبار اإلعمديين والصددحتيين والرياضددي

التنان دحدد رضدا يتابع دسديرته  وداخال ..قادا  كبيرة

التنية في ددينته األا حلب و صددرف التنان دحدد رضددا 

ليقدا األفضدددددل ليؤد   التنيةأنه سدددددو  يتابع دسددددديرته 

 ..رسالة التن ألنه يرى في الدوسيقى الدحبة و السما

 .حلب -حمادةياسمين  اإلعالمية:حاورته 



 

  

 

 صحة الحام 

 
 صحة
 

9 
 الحمل أثناء األطعمة هذه تجنبي

أن هناك بعض األطعمة والمشروبات التي يجب «Times of India» موقسأكد تقرير طبي نشرل  

 :ومنهاب ويجب تجنبهاب أو جنينهاتجنبها أثناء الحملب ألنها تشكل خطراً على األم 

 

. 

. 

 

 :البيض النّيء-
يكون دلوثاً ببكتيريا السالدونيمع دا قد يؤد  إلى الحدى والغثيان والقيءع وأحياناً ألنه 

 .يسبب تقلصا  في الرحاع ويؤد  إلى الوالدة الدبكرة

 :النّيءالسمك -

يدكن أن يسبب تناول األسدا  النيئةع دثل السوشي والدحارع العديد دن الدشاكل الصحية 

 .الجنينوالعدوى التي تنتقل إلى 

 :األلبان غير المبسترة-
يحتو  الحليب والجبن غير الدبسترين على دجدوعة دن البكتيريا الضارةع التي تبدد 

 .حياة الجنين

 :البراعم النيئة
البراعا النيئة قد تكون دلوثة بالسالدونيم والبكتيرياع بدا يجعلبا ضارة بالصحةع إال أنبا 

 .آدنة ودغذية بعد طبيبا

 :القهوة-
إلفراط في تناول الكافيين أثناء الحدل قد يقيد ندو الجنينع ويخيد دن خطر انختاض ا

 .وخنه عند الوالدة

 

 



 

  ٍ  
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 س

 كيف تشجس أطفالك على ممارسة الرياضة؟

 مث  البالغين؟ كيف تشجع أطفالك على متارسة الرياضة 

ا ع م  ال ما ا تفا يا ين   اليوم ا لامن  عحىاص تعم  ًًًًًًحتوم   ألطفالايحتاج   يراقبا ك  يحا  ان اقعلد كل ما  أطفالكأيضًًًًًً 

ا أ  سلئ ا   ذ ك، ما ا فوم أن يكان  ديك   الا افا يا  غرس تادة مفا سة ا رياضة ين    ما ا بداية أطفالكاىععه، سااء كان جلد 

 

أقاى  أكثر  األطفالا ذيا يتركان مياز وم  ععب ين ا خا ج  ا حقلقة هن أن  األطفالمع صوا  ا واااف ا فحفا ة، ا خىض تدد 

ا  عد يا   يق   مر  ة   كا مع ا تشًًًًا  ا واااف ا فحفا ة، يتًًًًبم اشًًًًالعوم تعم مفا سًًًًة ا يشًًًًاي ا بد ن أكثر  ًًًًعا ة يام 

ا  اشًًالع  عم مفا سًًة ا تفا يا ين   الا  رسًًم ت األطفال اسًًتخدا  ا يال ا تًًحلم ما ا حلل، يفكيك جعل ا تفريا يبد  مفتع 

  ف  حلاة  حن  عذا الحظ أيىا ك أ ك افا س ا رياضة، يفا ا فحتفل أن يكا اا أكثر ملًل  ع م عتداد   الا افريا  أ ىسوم 

ًًًًاع  ًًًًاي ا بد ن موم  افلع  تا يريق عخبا هم  ىاائد ا تفريا أ  عيااد يرق مفتعة مختعىة أطفالكش ًًًًة ا رياضًًًًة  ا يش  ففا س

احتلاجات عضًًًايلة، مثل ا حاالت ا تًًًحلة أ  كان  ديه قد ات خا ًًًة، يفا ا الد ا تحدب ع م يبلبك أ   لطفلك أليىال  عذا كانا

  غلره ما ا فتختتلا ا تحللا

 
بصمممفتك أحد الوالدين، ك  ما يتكنك فعله هو خلق بيئة مناسمممبة. لتشمممجيع 

طفلك، يتكنك إعداد روتين عا لي. األنشطة التي تقوم بها كعا لة لها تأثير 

 عتيق على األطفال:

تعم ا قلا   األتفال ا فيز لة تا يريق ا قلا   األتفال ا فيز لة شممممجعه  *

  يىسك 

ما استخدا  ا تعىاز  ا واااف ا ذكلة  شاع األيىال تعم يعل ا شنء  قل *

  ىسه 

ين ا فشًًًًًًن ع م ا فتاجر ا قريبة  دال  ما ا قلادة،  سًًًًًًلحذ  األيىال  بدأا*

 حذ هم 

ًًًًاء،* ًًًًاهدة ا تعىزيان  عد ا عش يىعك تعم عتداد  قلادة شممممجع   دال  ما مش

  دقاء  ا عائعة  عض األ شطة ا ففتعة ا تن يفكيه ا قلا   وا مع األ

دقلقة تعم  60 ر اليك ا لامن  طريقة اضًًًفا أن اتحرس أسًًًراك  خطط*

 األقل كل يا   مع أ شطة اترا ح ما ا رياضات ا خىلىة ع م االحترايلة 
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 تمارين تساعدك على استعادة لياقتك البدنية

 

هنا  الكثير دن الدشددداكل الصدددحية 

والنتسدددددددية التى تعود على الجسدددددددا 

بسددددبب الجلوس لتترا  طويلة على 

الدكتبع حيف يؤد  ذل  إلى تراكا 

الدهون في أجخاء يصدددددددعب تتتيتبا 

كدددددنددطددقددددة الددبددطددنع وخيددددادة آالا 

يجب ددارسددددددة بعض  لذل  الظبرع

التي يدكن  دن التدارين الرياضددددددية

تنتيذها داخل الدنخل وال تسددددددتغرق 

نستعرضبا  والتيالكثير دن الوق ع 

هددددذا الددتددقددريددر وفددقدددداً لدددددوقددع  فددي

"gymnastics كدا يلي " 

 Chest openerتمرين  

يسدددداعد هذا التدرين على شددددد الظبرع والكتتينع 

له  ي  فع دا عل لل دن ظبور" األتب"ع وكل  ويق

دسدددددددتقيا دع دباعدة قددي  هو الجلوس بشدددددددكل 

بدسدددافة عرض الوركين دع تشدددبي  اليدين خل  

 الظبر بالقرب دن الور .

 Lunge stretchتمرين 

يسددداعد هذا التدرين على شدددد عضدددم  التخذين 

الددداخليين والخددارجيينع وأوتددار الركبددةع وينتددذ 

التدرين بالوقو  بشدددددددكل دسدددددددتقيا دع دباعدة 

يددددين على القدددددين بدقددددار عرض الوركين وال

 التخذين.

 

 

 

 

 Downward facing dogتمرين 

واآلثار الجانبية  الظبرعيعدل هذا التدرين على تقليل إجباد الرقبة وآالا 

الشددددددددائعددة والندداتجددة عن الجلوس طوال اليواع كددل دددا عليدد  فعلدده هو 

االسددددتلقاء على شددددكل رقا ثدانية ثا قا بالضددددغط على دعصددددد  وشددددد 

 الركبة.

 Spinal twistتمرين 

الترصدددة للتقرا   وإعطاءيسددداعد هذا التدرين على شدددد العدود التقر ع 

للرجوع دكانبا بدالً دن ضدددددددغطبا على بعضدددددددبا ددا يؤد  إلى ظبور 

الغضرو  وبعض الدشاكل التى دن صعب عمجباع لذل  ينصح بتنتيذ 

على الظبر وفرد اليدين على شدددددددكل  يتطلب االسدددددددتلقاء الذ التدرين 

با"ع وثني إحدى الركبتين  Tحر "  قائ على السدددددددداق األخرىع دع  وإل

 كرار التدرين على الجانب األخر.ت
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 لواقس والتطلعات لمديرية التربية في ريف دمشقا

هنا  خطة تطلقبا وخارة التربية وتعددبا على دديريا   أن دائدا فرجماهر بين ددير التربية في ري  ددشددددق األسددددتاذ 
التربية ببد  تحسين جودة التعليا وتحسين دخرجا  التعلياعو دن بدء العاا الدراسي كان هنا  انتباء دن تعين دسابقا  

إلى دتعاقد دن كافة االختصاصا  ع باإلضافة  4500العقود لعدة دفعا  حيف كان نصيب دحافظة ري  ددشق يتجاوخ 
دراسدددة الشدددواغر التدريسدددية الدوجودة على دسدددتوى الدحافظة بدا يبد  الى ترديا وسدددد تل  الشدددواغر وتكدين الخددة 
التعليدة للطمب ال سدديدا في الدناطق الواقعة في الري  البعيد لذل  اسددتعنا بلجان أصدددقاء الددرسددة والتي كان لبا تجربة 

عا والدساندة ولبا دور بارخ في الدساهدة بخطوا  توطين التعليا بتكدين كبيرة على دستوى الدحافظة في ري  ددشق لد
 ساعد الى حد كبير في استقرار العدلية التعليدية . األدروسائل النقل وتادين الدساكن واإلقادة لبا وهذا 

اد الوطني لطلبة وداخال هنا  شددددواغر تتركخ في دادة الترنسددددي وفي دادة الدعلوداتية نعدل دن خمل التعاون دع االتح
      سورية لمستعانة بالطمب الجادعيين باختصاصاتبا لتعينبا كدكلتين وإسناد ساعا  لبا.

إيجابية باتجال تحويل صر  أجور ساعا  الدكلتين الى راتب وكالة  خط  خطوةوأوضح األستاذ داهر فرب أنالوخارة 
 .الددارسوهذا ادر إيجابي ساها في اقبال الدكلتين على التعين في 

 

وهي إقادة دشروع تعويض التاقد التعليدي والدناه  التجريبية  وزارة التربيةوأيضا بين لنا الخطوة األخرى التي خطتبا 
دسح ديداني لألطتال واليافعين  وإجراءللطمب الدنقطعين عن الدراسة للتئة ب فكان هنا  اهتداا كبير برصد وحصر 
ببذل اإلجراءا  في ري  ددشق  مديرية التربيةالذين داخالوا خارب أسوار الددرسة ولا يخضعوا أل  برناد  تعليدي فبدأ  

السيد  قباأطلإطمق الحدلة اإلعمدية التي دلتحقا حتى نباية التصل األول دع 10366   في بداية العاا الدراسي ليبلغ العدد 
حوالي ثمثة أال  تلديذ دن التئة ب ليصبح   بدطلع التصل الثاني حتى دنتص  شبر شباط كنا قد استقطبنا  وخير التربية
طالبا وطالبة وداخال  إجراءا  الرصد والدتابعة والدسح الديداني دستدرة على دساحة الدحافظة نتيجة  13075الرقا 

وبعض الدحافظا  فتركخ  كثافة سكانية في بعض الدناطق نتيجة الوضع  حركة البجرة التي شبدتبا بعض الدناطق
لذل  كان  خطة الوخارة دوفقة دن جبة استقطاب   وانتشار عدالة األطتال باإلضافة إلى ظاهرة الخواب الدبكر يالدعيش

 التمديذ الدنقطعون عن الددرسة والحاقبا بدناه  التئة ب

أل   940خوا التدفئة الددرسية كنا قد انتبينا خمل التصل األول دن توخيع كدية تبلغ بدا يتعلق بالدحروقا  للددارس ول-
أل  لتر للتصل الثاني  300لتر لكادل ددارس الدحافظة ودع بداية التصل الثاني وبداية شبر شباط بدأنا بتوخيع حوالي 

أل  لتر بالتصل الثاني  600ح الدجدوع أل  لتر وبالتالي يصب 300ونحن عاخدون خمل التترة القاددة لتادين أيضا 
 .أل  لتر خمل التصل األول 940تضا  الى 

وأوجه رسالة لخدمئنا في اإلدارا  الددرسية وفي الديدان التربو  لترشيد استخداا هذل الدادة وحسن استخددبا بالشكل -
ضرورة لحسن استخداا الدادة وترشيدها األدثل بدا يساها في كتاية الدادة وخصوصا نحن قاددون لدنختضا  جوية فبنا  

والدحافظة عليبا لضدان كتايتباع وفيدا يتعلق بالوسائل التعليدية لدينا فريق دن دائرة التقنيا  والدشرفين التقنيين يقودون 
كيتية بجوال  على جديع الددارس لرصد احتياجاتبا وتخويدها بالوسائل المخدة وأيضا إقادة دورا  تدريبة لتدريببا على 

 .استخداا تل  الوسائل وتوظيتبا واستثدارها للجانب التعليدي

التحضيرا  لتسجيل ادتحانا  الثانوية العادة والتاسع سيكون لدينا توسع ربدا ببعض  ماهر األستاذوفي الختاا أوضح 
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 مركزًا.. دورات التقوية تنطلق في ريف دمشق 23ضمن 

 

نطلق  دورا  التقوية لشدددبادتي التعليا األسددداسدددي ا

والثانوية العادة لترعي العلدي واألدبي في دختل  

 .دناطق ري  ددشق

داهر كدال فرب أوضددح أنه حرصدداً دن ددير التربية 

على دصلحة األبناء الطمب ودتابعة وخارة التربية 

تحصددددددديلبا العلديع نتدددذ  بدددالتعددداون دع دنظددددة 

دورا  تقويدة لطمب الشدددددددبدادا  في اليونسدددددددكو 

الدحافظا  جديعباع الفتاً إلى تخصددددددديم دحافظة 

 .شعبة 92دركخاً بواقع  23ري  ددشق بـ 

على بعض الدراكخ إلى  وأشددددددار فرب خمل جولته

قد التعليدي لنحو  تا لدورا  تبد  إلى ترديا ال أن ا

طددالددب وتبيئتبا لمدتحددانددا  العددادددةع دن  5000

خمل إجراء تقويا قبلي يحدد دسدددددددتويا  الطمب 

الدلتحقين بدددالددددورة ليتا ترديا ددددا ينقصدددددددبا دن 

دعلودا  عن طريق تطبيق اسدددددددتراتيجيا  التعلا 

ع وفي نبددايددة الدددورة يتا التعددالع وتكثي  الدحتوى

إجراء تقويا بعد  للحظ ددى االسدددددددتتادة وفاعلية 

الدورا  الدنتذةع دنوهاً إلى أن التقويا دستدر أيضاً 

طيلة فترة الدورة دن خمل االختبارا  القصددددددديرة 

 .وأوراق العدل التي سيعددبا الددرسين

ا 2022-5-21يددذكر أن الدددورة دسدددددددتدرة لغددايددة 

 .لسب  دن كل أسبوعخمل يودي الجدعة وا

 

 مديرية تربية ريف دمشق. المكتب الصحفي في
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في ريف دمشق لوحة فنية تعكس  "صغار كبار.. الفنون تجمعنا"مهرجان 

 رقي أهلها

 
جانب تعخيخ التن شكل دن أشكال التعبير اإلنسانيع ووسيلة للترفيه والتقدير الثقافيع وتحسين الشخصيةع إلى 

إكسدداب الطتل الثقة وتندية الروف الدرنة والقدرة على التتكير النقد  وتطوير السددلوكيا  وصددوالً إلى اإلبداع 

دبرجان بالنتس؛ كان  أهدافاً رئيسدددة سدددع  وتسدددعى وخارة التربية إلى تجسددديدها في بناة أجيالبا؛ دن خمل 

الدكتور دارا طباعع  وخير التربية رشرة الدختلطة الحلقة األولع بحضوفي ددرسة دعضدية الشاا العا  التنون

ودحافظ ري  ددشددق الدبندس دعتخ أبو النصددر جدرانع وعضددو دجلس الشددعب حكد  العخبع برفقة ددير 

 .تربية ري  ددشق داهر فربع وفعاليا  أهلية وتربوية

ة جديلة أكد خمل لقائه األطر التربوية والتمديذ في الددرسدددددددة أن الدبرجان يشدددددددكل لوحة فني  الوخير طباع

 .تعكس ثقافة ورقي أهالي الددينةع دبيناً أن هد  التعلياع هو خرع السما والتسادح إلى جانب التعليا والتربية

 .تخلل الدبرجان فقرا  فنية ورياضيةع ووصم  غنائية ودوسيقية وشعرية
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تفعيل البرامج اإلرشادية للحد من العنف والتخفيف من القلق االمتحاني والتشجيس 

 على اإلنتاج

تواصل دديرية دارا طباع  ناء على توجيبا  وخير التربية الدكتورب

التربية في دحافظة ري  ددشدددددددق العدل على تتعيل دور اإلرشددددددداد 

والتوجيه النتسدددددددي واالجتداعيع وتقديا الدعا في هذا الدجال وتقويا 

 .الخطط فصلياً 

أوضح خمل لقائه الدرشدين النتسيين  داهر كدال فرب  ددير التربية

واالجتددداعيين عن دنطقددة الغوطددة الغربيددة أهديددة دورها في تدددعيا 

سدي لباع الحالة االجتداعية لألبناء الطمب والتمديذ وتقديا الدعا النت

الفتاً إلى أن الطمب الذين يتدتعون بصدددددحة نتسدددددية جيدة ها األكثر 

 .قدرة على اإلنجاخ والتحصيل العلدي

على ضدددرورة تتعيل البراد  اإلرشدددادية بالشدددكل ددير التربية  وأكد

األدثلع وتكثي  جلسددددددا  اإلرشدددددداد الجدعي لتناول قضددددددايا العن  

السددددددديدا الشدددددددبادا   ودعالجتباع ووجوب تكثي  اللقاءا  بالطمب

ناجعة في  العادة لتختي  القلق االدتحاني وتقديا الحلول والبراد  ال

هذا الدجالع دشدددددددداً على التوجيه والحف على اإلنتاب واالبتكار في 

الدجاال  كافةع ودسدداعدة األبناء على اختيار االختصددام الدراسددي 

 .الذ  يتناسب دع دواهببا وقدراتبا وحاجا  الدجتدع التعلية

إلى أهدية االستبيانا  التي يقددبا الدرشدونع فرب وفي السياق أشار 

ودورها الرافد لدركخ القياس والتقويا التربو ع وأن الدرشدددددددين دن 

خمل تواصدددددلبا الدباشدددددر دع الطمب والتمديذ قادرين على تحويل 

حالة الوعي إلى سلو  وضبط اإلضرابا  النتسية والسلوكية وتغيير 

ب با  هات جا فة إلى غرس القيا واألخمق وحب الوطن في ات اإلضددددددددا

 .نتوسبا

حضددر االجتداع الددير الدسدداعد لشددؤون التعليا الثانو  أنور ناصددر 

ورئيس دائرة البحوف ودوجبو اإلرشدددددداد النتسددددددي واالجتداعي في 

 .دديرية التربية

 



 
  

 

 أناقة وأزيا 

 
 موضة
 

17 

 2022موضة فساتين شتا  

ما يمن   (Marble Dress)بنقوش الرخامأن موضة فساتين الشتاء والخريف لهذا العام تتميز  

 .المرأة إطاللة فخمة

 

 الفستان المزدان بنقوش الرخام

األناقة والتخادةع دشيرة إلى أنه يطل أيضا بنقوش الرخاا يتكلق بتوليتة األسود واألبيض بصتة خاصة لدخيد دن  الفستان المزدان

 .بكطوال دختلتة؛ حيف توجد دوديم  ديني وأخرى طويلة

بنقوش الرخاا بتنوع إدكانيا  تنسيقه؛ فتي الحتم  والدناسبا  يدكن تنسيقه دع حذاء ذ  كعب عال  المزدانالفستان ويدتاخ 

 .إلى الركبةددببة أو صندل أنيق أو بو  أسود يصل طوله  ودقددة

الطابع الشرس للحصول على إطملة جريئة  ذ  Combat Bootوفي الحياة اليودية يدكن تنسيق التستان دع بو  الدقاتلين

 .ودتتردة
 



 

  

 

 2022صيحا  
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 .. الواسعة والجلد في المقدمة2022موضة بناطيل 

تتواجد في خزانتك، وتتعدد أشكال البناطيل وخاماتها، حيث يوجد الواسع والضيق لبنطلون من القطع األساسية التي يجب أن ا

 :2022والجينز والقماش والقطيفة، وغيرها من الخامات التي يمكنك االختيار من بينها، وفيما يلي موضة بناطيل 

 البناطيل الواسعة

الكثير دن دور األخياء اتجب  في الدوضة السائدة 

هذا العاا للبناطيل التي تتسدددددا باالتسددددداعع سدددددواء 

البناطيل الكمسدددددديكية دن القداش أو الدودرن دثل 

الجينخ الواسددددع والذ  يسدددددى حاليا باسددددا "البو  

 .فريند" ويعتبر دن االختيارا  الدثالية للتتيا 

 

 البنطلون الجلد

دن البناطيل البناتي العصرية التي 

ع والتي تناسب قطع 2022تناسب شتاء 

الجلد  أو الدمبس العلوية دثل الجاك  

البالطوع ويدكن  اختيار بنطلون جلد 

 .باللون األسود أو اللون البني

 

 لبناطيل الكالسيكيةا

الكمسيكي في البناطيلع ويدكن  بالندط  2022يتديخ عاا 

االختيار دن بينبا والتي أت  بكلوان دن الرداد  واألسود والتي 

 .تكون ببا خطوط أو دربعا  أو بالرسودا  التشكيلية

 

 البناطيل الجينز

االختيار دا بين تتديخ البناطيل الجينخ باستدرارها في دوضة كل عااع ويدكن  

البنطلون الجينخ الشارليستون أو البنطلون السكينيع والذ  يناسب التتيا  النحيتا  

كدا يدكن  اقتناء البنطلون الجينخ البا  ويس  والذ  يساعد  على الحصول على 

 .جسا دثالي ألنه يقوا بإختاء الكرش إن ُوِجد

 

 البناطيل القطيفة

 2022دن الخادا  الدنتشرة في شتاء 

والتي تناسب الطقس البارد 

والخروجا  النبارية في فصل الشتاءع 

وتعتبر دن البناطيل العدلية التي تناسب 

 .العدل والجادعة
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 إلطاللة ناعمة 2022زفاف بدون تطريز  فساتين
 

التخدة  فساتين الزفاف قد ترغب العروس باالبتعاد عن تصاديا

والدطرخة وتتجه نحو اختيار تل  البسيطة واألنيقة بدون تطريخ. إن كنِ  

التي تليق بخفافِ  في الدنخل أو في البواء  الفساتين الناعمة عروساً تحب ذ

د  باختيار أحد التصاديا التي برخ  لدى أها دور  الطلقع ال تترد 

 .األخياء العالدية لبذا الدوسا
 



 

  

 

 أظافر
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 2022موديالت أظافر فرنش 
ع وهو دا يجعلبا التي تناسددب إطملتبا األظافر  عن احدف دوديمفتاة  تبحف كل 

 باالتي تتناسب دع أكسسوارات دوضة أظافر تقع في حيرة لصعوبة اختيار صيحة

الترنش برواب كبير على ددار السددددنوا   األظافروحظي  دوضددددة  باودجوهرات

المتي تبحثن عن التتيا   ال  دن صدددديحا  الدوضددددة الرائجة بيناألخيرةع والخ

 :2022 فرنش أظافرية وناعدة تقدا لِ  دوديم  إطملة راق
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 تسريحات شعر طويل من يارا

 
 دنددذ بدددايددة دشدددددددوارهددا التني وحتى اليواع ُتعر 

لبددادئددة بددإطمالتبددا الكمسددددددديكيددة ا التنددانددة يددارا 

ناعدة ا تسددريحا  شددعر والبسدديطةع التي تعتدد فيب

وراقية في الوق  نتسدددهع تناسدددب الدرأة التي تديل 

فإذا  إلى يد.  غة والتعق بال ية دن الد خال اإلطمال  ال

كن  دن صدداحبا  الشددعر الطويلع نرصددد ل  في 

دن تسدددريحا  شدددعر طويل   هذا الدقالع دجدوعة

 .لشعرياراع لتستوحي دنبا أرقى أفكار تسريحا  ا

 تسريحة الويفي المنسدلة من وحي يارا

تلبدددد  التنددداندددة يدددارا دجدوعدددة راقيدددة ونددداعددددة دن 

ئا تسدددددددريحددا  الشدددددددعر الطويددل الدنسدددددددددلددة التي تم

با ع وهي في دعظدبا تبرخ جدال الشدددددددعر  الدناسددددددد

وحيويته وتضدددددن للدرأة دظبراً أنثوياً جذاباً. تكتي في 

دقددة هذل التسددددددريحا ع تسددددددريحة الويتي بكشددددددكالبا 

الدختلتةع ال سددديدا تسدددريحة الويتي العريض الدنسددددلة 

دع الغرة النصددددتية حيناً والجانبية حيناً آخرع تسددددريحة 

سددددل دع الغرة النصدددتية الدسدددحوبة الشدددعر الدالس الدن

وراء األذنع تسددريحة الشددعر الدبلل الدنسدددل دع الغرة 

الوراءع فضدددددمً عن تسدددددريحة  إلىالعالية الدسدددددحوبة 

 .الشعر الدنسدل بشكل عتو 

 

 تسريحة الشعر المالس من يارا

كذل ع تلبد  التنانة بارا دجدوعة دن تسدددددددريحا  

الشدددعر الطبيعية والعتوية التي تناسدددب األياا العاديةع 

بدا فيبا تسدددددريحة الكعكة العالية جداً التوضدددددوية دع 

الخل ع تسدددريحة الشدددعر الدبلل  إلىالغرة الدشددددودة 

تسددريحة الشددعر  إلىالدنسدددل بشددكل عتو ع إضددافة 

وفضتاضع دن دون أن  الكيرلي الدنسدلة بشكل ناعا

ننسدددى قبعا  الشدددعر الرياضدددية التي تعد التنانة يارا 

دن عشددددددداقباع فبي تعتددها في الكثير دن األوقا ع 

 .وخصوصاً أوقا  الرياضة
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 أسباب التصاق الدككوال  في الدقمة
 

كل ما يهم حين إعداد المأكوالت هي النتيجة النهائية عند االنتهاء من تحضير األطعمةب وذلك بتقديم األطعمة الشهية 

وتفادي التصاق المأكوالت في المقالي والقدورب إليك أبرز األسباب  أفراد العائلةب وأيضاً عدم التعرضوالمحببة لجميس 

 .التي تجعل الطعام يلتصق بالمقالة حتى تتجنبيها

 :عدم سخونة المقالة

نضوب تؤد  الحرارة الغير دناسبة إلى التصاق األطعدة في قعر الدقمةع وهذا بالتالي يعني إطالة ددة 

الدككوال ع وكلدا طال  هذل الددة تؤد  إلى التصاق األطعدة دثل اللحواع ال بد دن تسخين الخي  في 

 .الدقمة لتترة كافية لدنع التصاق الطعاا

 زة:سكب األطعمة قبل أن تكون جاه

عند  عند نضوب األطعدة في الدقمة فإنبا تشكل قشة دقردشة تضدن لِ  عدا التصاق األطعدة في الدقمة

قلببا في الطبقع وفي حال عدا نضوجبا بشكل كادل وتااع فإن جخء دنبا سيبقى دلتصق في الدقمة. 

 .تتاد  هذل الخطوة وأعطي للدككوال  حقبا في النضوب التاا

 :طهي األطعمة وهي رطبة

تصق جتتي اللحوا جيداً قبل عدلية الطبي في الدقمةع فإن تا تجبيخها وهي رطبة فإنبا بم ش  ستل

 .بالدقمة
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 شوربة الشعيرية بالدجاج للرجيم
 

 :المقادير

 شدددعيرية   نصددد  كوب -

دلعقة  2خي  الخيتون    -

 كدددددددددددددددددبددددددددددددددددديدددددددددددددددددرة

صدددددددددر الدددجدداب   كيلو  -

ع دكعبا  ودشددددو   ()ُدقط 

 اكدددددواب 5الددددددددددداء    -

 البصدددل األخضدددر   عود -

 الشددددددددددددبددددد    عدددددود -

كخبرة خضددددراء   دلعقة  -

 (صدددددددددغدديددرة )دددتددرودددددة

دلعقدددة  دلح   نصددددددد  -

 صددددددددددددددددددددغدددددددددددددديددددددددددددددرة

ة )دطح -  ون(هيل   رشدددددد 

فلتل أسدددددود   ربع دلعقة  -

 ون(صدددددددددغدديددرة )دددطددحدد

 ورقدددة 2ورق غدددار    -

بقدونس   دلعقة صددغيرة  -

 ا(دددددددددددددددددددددددتددددددددددددددددددددددرو)

عصددير الليدون   نصدد   -

 حبة
 

 :طريقة التحضير

ضعي خي  الخيتون في قدرع وارفعي القدر على نار دتوسطة الحرارةع ثا أضيتي 

 .الشعيرية واقليبا حتى يتغير لونبا

 .قليمً ثا اغدر  الدكونا  بالداءأضيتي قطع الدجاب الدشوية إلى الشعيريةع وحركي 

أضيتي الشب ع والكخبرة الخضراءع وورق الغارع والبصل األخصرع وببر  بالدلحع 

 .والتلتل األسود والبيل الدطحون

 .تتر  الشوربة على النار حتى تغلي وتتداس  الدكونا 
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 رواد ..وأوائل ..صدد والحفر : هل من يكرمهم ؟

 
اد الذين عنيتبا ع دن طينة  ا دن يحسدددددددب ع أن الرو  ربد 

اد هددذا العصدددددددرع حيددف الحددديددف  عن ريددادة  يثرىرو 

اد أ بجدية األعدالع أو التضاءع ولكن  دن أعنيبا كانوا رو 

الحياةع وأل  باء التعل اع فكث روا في دحيطبا ودجتدعباع 

تكثيرا دلدوسدداع بدا يرتقي ببا إلى دصددا  الريادة علديا 

ودجتدعياع قياسدددددددا بالدعاناة والظرو  الدعيشدددددددية التي 

 .تجاوخوهاع بدا فتحوا دن آفاق أدادبا واألجيال

اد  يددةع رو  اد عصدددددددرها كددانوا في دحو الجبددل واألد  رو 

...نعا.... لكن ه فضددداء صدددحراو ع اسدددتنبتوا فيه  فضددداء

غراس علا ودعرفدددةع فقبروا ودن تخرب على أيدددديبا 

ر الحقولع وعنيدد   تصدددددددحر العقول قبددل دحر تصدددددددح 

ع كدا عني  كل  دن  "كوكبة شخصيا  أو ودعلدين" هنا

تمها وشددددابببا دورا تنويرياع وظرو  حياة وبيئةع فبا 

ب أواخ ع أو داقبلع 19ر القرن أندوذب علدن بادر أو تنك 

سددددمف التعليا بل التنويرع في دقارعة الجبل بل التجبيل 

والتخل   االستعداريين اللذين دورساع عن إهدال أو عن 

 .قصدع على أجيال وأجيالع عبر قرون وقرون

ن بددادرع إلى  دتبوا الريددادة هندداع ال يقتصدددددددر فقط عد 

ا والددددتددددعددددلدددديددددا وفددددتددددح نددددوافددددذ الددددحدددديدددداة   ٍ الددددتددددعددددل 

دن سبق  أيضا علىوجوارهاع بل ينسحب  "ددص" ألبناء

عصدرل بتكرة لغد أفضدلع كدا ينسدحب على الناس الذين 

شددجعوا أو لبواع حيف أنشددئ  وتطور  أو بني  ددارس 

 .بجبود أهليةع قبل االستقمل

ددارس  7عاا أو يخيدع شدددددبد  صددددددد والحتر100دنذ 

دتا كت   ابتدائية دختلطة...فصددددار  البلدتان اللتان توسدددد 

دية حدمع وتحدتا ظرو  القحط وقل ة الدواردع بؤرة با

إشعاع تعليدي عجذب  أبناء الجوارع واحتضنتبا في بي  

العدائلدة الواحددةع ولطدالددا اسدددددددتدذكروهدا.. ولددا راحد  

البلدتان تسدددتثدران في أبنائبداع عا  الربح الجديع عوطال 

فيؤل الدنطقددة ودحيطبددا ودجتدع الوطن وخددارجدده بكددل 

 6الحظ القددارا العخيخ انقطدداعددا لنحو  دندداحيددهع وربدددا

ذل  أن العديد …. سنوا  بين رواد الجيل األول والثاني 

وا الرسدالةع في أنحاء سدورية وخاصدة في  دن روادناع أد 

ددددارس ري  الحسدددددددكددة ع فيدددا بعض تمدددذتبا أكدلوا 

الدبدة في ري  حلب وددشدددددق وحدمع حتى با  نحو 

ي دددارس الجوارع دعلدددا ودعلدددة دن أبندداء البلدددة ف 70

ة دن حدل  شرقا وشداال ع وخاصة دبينع حوارينع وثد 

عدال  عسدددددا    الرسدددددالة إلى الجخائرع ا. دطانس دهاا

 إلىاليدنينع حنا ديدع  إلىإلى ليبيا ع دطانس العيسدددددددى 

دوريتدانيدا ع وإلى الكويد  توفيق دنبش ع على سدددددددبيدل 

ب الداللة ال الحصرع لكن  عديد الخريجين برعوا في الط

والبندسدددة والدعلوداتية وغيرها ع يدينون لبا ولدن تتلدذ 

خري   2000على أيديبا بالعرفان ع وقد توخعوا بنحو 

على دختل  ديددادين العدددل و ربوع سدددددددوريددة ..ودول 

 . الخلي  بل في أوروبا وأدريكا
 

ادنا انتقل إلى رحدته تعالى ع وقد تشددددرف  بالتدرب على أيد  عديدين  أغلب. رو 

و يوسدددد  سددددكر  آليانوصددددر  على صددددداقة دع آخرين وها دع حتظ األلقاب  

دع ببي   -ددرب فتوة  وأولجديل خليل أول دترجا روسدددددددي   حقوقيع -أخول 

حقوق  -دطانس اسحق اسكندردطانس كادل  1965ع عاا 1962تاريخ  -عسا 

..أدد ب في 1966جغرافيا  -وإدارة أعدال دطانس عخيخ دنبشع أسدددعد السددد  

 .توفيق السليا دن دبين 1963أعدارها ع وال أنسى أستاذ  في اللغة االنكليخية 

ع عبدو 1954أدب عربي  -لدعلدين العليا والدرحودين  تادر بجور خري  دار ا

عبعدل دوسدددددى عجان دن  196٨حقوقي ودتوض فتوة حدم  -الدسددددديح دروب 

أول ضددددابط شددددرطة  -الحتر عحنا دروب وأخوال الحقوقيان سددددركيس وعيسددددى 

فلسددددددتةع فرب دقصددددددود عحبيب  -دطانس طرادع عبدو ونديا الشدددددديخ   ع 196٨

ععبد اللطي    اب صدددد في التاريخدؤل  كت -درس دع أوالدل  -العرب عحقوقي

فلستة  -بيطرية ع دطانس سبعة  -ع افتتح أول صيدلية خراعية  عبد اللطي تادر 

دطانس طتس وأخول دوسدددددددى أوعاخردطانس عبدو حنون دنبشع دحتوض  -

ويوسدددد   -أبو عاخر-دطانس تادر  شدددداعرع -  وصددددايل حنون وأخول يوسدددد 

] جغرافيا [ عيسددددددى خشددددددو  الجادعيين أيضددددددا  أوائلدحرخ عسددددددا  . ودن 

أول -دطدددانس دحوش   ع1965ع والحقوقيون 1967وعبددددب حنحون 1966

ع جرجس  -الشداس-ضابط جدار ع عاخر ضاحيع غالب سكرع جورب دواس 

 .سكر ع جورب بجورع بشارة قسيسع واألخيران صارا دحاديين

جور عنعيا ودن االوائل الدعلا ]الشداس[ اسكندر الياس اسكندرع الدعلا سدعان ب

 .وفرحان قرقور سادي والياس دواس ع أبو ندياع أبوالنورع دطانس اسكندر 

أول دختم بالطبابة  ع1920ولعل بعضدددددددبا علا في أول ددرسددددددددة دختلطة 

ع وأول 1956البيطرية عبدب خشددددددو ع وسددددددليدان خليل باإلرشدددددداد الخراعي 

ع و دطدددانس نعوا دروب في الطدددب 1960دبنددددس خراعي يوسددددددد  ربوخ

 .دريضيالت

أول دعلا كا جنوبا ع... 6ع عشرة دن أبناء صدد 1931ودن الحترع التي بناها 

 1910كان يسدى نتر دوسى ضاحي)نصر(عل ا في صدد بين عادي 

ع وبطرس أخول عوحافظ وحليا وتوفيق ونجيب   ع والدعلا خليل 1920   –

ودن األوائل أيضا فرحان وشقيقال اسطتان ودوسى بنود  ضاحي  جرجور... 

وأخول  –1963وأول وخير في الدنطقة  1954ع والد جباد ضاحي أول دحاا 

أن  إلىوأنول هنا  .لدحادي ساديع وابن عدبدا عخ  ع جرجس دوسى سركيسا

 .علدوا أو تعلدوا في صدد لحتراالعديد دن أبناء 
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 … ورجاالت…..رائدات 

 

 –هيلين نورة ودنيرة جرجور   فضددددة بنود  ضدددداحي ع دن دعلدا  الحتر الرائدا  ع

ودن خريجي ددرسددة  فريدة و نبيبة وليديا ضدداحي .وبعضددبن علا في ددارس صدددد 

الحتر القس أنطونيوس جرجور الذ  تخرب دن الجادعة األديركية. بيندا تدرب القس 

رية رئاسة دجلس الكنائس العالدي ع والننسى القنصل التخر  لسو إلىرياض جرجور 

لدكتور بولس  بددديندة كوردوبا في األرجنتين عبددب الصددددددددد  أول طبيدب حتر  ع ا

ع بعدل يوسددد  الصدددد  أول دن  1939الطويل ع نال شدددبادته دن جادعة ددشدددق عاا 

قصدددد أدريكا للتخصدددم أواخر السدددبعينا  ع ورخق ب الصدددد  في االرجنتين ع نعيا 

عظدية فرنسدددا ع دظبر -ع حسددداا عجان  ألدانيا - األطتالديدع أسدددتاذ جادعي في طب 

تخدير ع  -علدياء]نسدددائية[ وفيروخ جرجور  بولية وأول ددير عاا لدشدددتى كلية -شدددعيا 

طب نتسي أول طبيب أسنان افراا جدعون ...وفي الصيدلة  -راغد هارون  وأخولنظاا 

حياة دحروب عوناظا هارون أ ول دبندس ددني دنير جرجور في الخدسددددددينا  عوأول 

دراسدددددددي للخارب دن الحتر الدبندس الجيولوجي عوض جرجور حادل وسددددددداا  دوفد

سدددوريا الكتشدددا  الغاخ في تددر ع وأول ضدددابط طيار دوسدددى جربندة ع الوحيد ألهله 

وأول ضددابط شددرطة كديل عوض ..ودن الخريجين حنا …اسددتشددبد دطالع السددبعينا 

صدد عشرا   ديدع رياضيا  ..ونباد ديدع دضيتة طيران.. على ددى قرون أعط 

 20فضددددددددم عن أكثر دن   الكبنددددة لغير كنيسدددددددددددة ودولددددة وصددددددددوال ألديركدددداع

حتى   ع15ا عودوسددددددى عبيد أواخر ق9٨7عدن.ديسددددددقورس دطران حدم   أسددددددقتا

. وحدل عبدب صطو  الصدد  تربع بطريركا  2020-1999سلوانس بطرس النعدة 

رشدددديا  ع وأسددددس وقد أدخل الطباعة إلى األب 1915-190 5على الكرسددددي األنطاكي

وعر   أبرشددددية الكنعانة في البند ع حيف نال وسدددداا الدل  البريطاني إدوارد السددددابعع

ددن تولى دسددددؤولية خارب البلدةع دوسددددى جرجس النجار الذ  انتدب لدحكدة صددددلح 

آلدد  إلى حتيدددل ا. 1965-1932ع أول رئيس بلددديددة يسدددددددو  الخليددل  1٨٨0حدم 

دان  لدية دطانس 2011سدددددددلي أول دبندس …1975 إلىنظير دواس  وثاني رئيس ب

ترأسدددبا سدددعيد دقصدددود ع وأول سددديدة اع ف  عيسدددى دطالع األلتية ع أول حقوقي في 

دخاتير بآن  7. ودن أشدددددبر دخاتير صددددددد وكان فيبا   رئاسدددددة البلدية غسدددددان دنبش

وألربعين عادا ثا ابنه أسعد ع الياخجيع  1٨70قسطون أبو عسكر  عبد اللطي   واحد 

في النصددددددد  األول دن  حادة قرقورع جرجس خليل وجرجس دقصدددددددودعنجارع شددددددد

 .وحاليا دختارانع دوسى شاروبة ودرعي الشيخ ع20ق

ع وتكليتا عند إحداثبا الدساعد نديا 1966أول ضابط ددير ناحية لصدد ع صتوف الب  

دصر  إلىفلوف أول ضابط ودوفد إلى روسيا ع دطانس رفول ع دوسى قسطون عأوفد 

ع أول ضابط ص  1979لندن  إلىضابط دبندس دطانس دروبع أوفد ع وأول 1961

 .1967روسيا دنير فتالة  إلىيوفد 

وأول   . 1973بيندا نال دطانس قسيسع وساا بطل الجدبورية في حرب تشرين عاا 

 .197٨ ضابط طيار سعدو طراد ع ثاني ضابط شرطة عداد ضاحي

 

 زينة البيوت.. شهادات العلم

وحين تيسر التعليا بدجانيته وتوسعه الحكودي دطالع الستينا  ع راف اإلقبال يتخايد ع  

وتتوالى أعداد الخريجين في كل دجال ع دع شدددددوله كل أوالد عديد األسددددر ع أوأغلببا 

عخاصة ددن قادها العدل إلى ددشق وحلب وغيرهدا آواخر األربعينا  ودابعد ع على 

ب العربع جورب دنبش ع ناصي  الشيخ عفاضل بجور ع عائم  حبي     سبيل الدثال

ع   ع فضم عدن كان يتكل  نتقا  اإلقادة دع الدراسة في الددن  عبدو و دطانس طراد

إشارة إلى دور األهل الرياد  أيضاع كانوا قدوة لغير جيل عو بنعدته تعالى أصابنا في 

التوجه نحو البندسدددددة و  دع دطالع السدددددتينا ع بدأ طلبة صددددددد   …العائلة فيء اقتداء

دجدداال  الطددب عثا التخصدددددددم في سدددددددوريددة والخددارب ع حتى قددارب عدددد االطبدداء 

 -طبوغرافيا  -ع أول دن بادرع دطانس عبد السدددتار دروب ع هندسدددة  500والصددديادلة 

أوفدد إلى  -بلغدداريدا ع وفي التعليا الجددادعي عديكددانيدد  آال  خراعيددة د. دطددانس خلدددة 

. في الطب أولبا 1972لشدددركة عادة ا. عخيخ خليل  عااددير ع وأول 1964روسددديا 

أول خري  دن جادعة  -جراحة ع بعدل بعاا عيسددى عجرا  - 196٨عبد الدسدديح قرقور

وإلى هنغددداريدددا دطدددانس   إسدددددددبدددانيدددا أطتدددالع -حلدددب جراحدددةع ثا ابن عدددده جديدددل 

 روسددددددديا ع إلىقلبية دن اليونان ععائدة العرب   -تجديلية ع حنا دنبش  -1972عويل

ع 1972دن بلغاريا ع وأول دوفد طب إلى دوسكو  عظدية -ع وأخوها سنحريب 1969

ع   -بولية ع جورب سدددكر توليد دن دوسدددكو ع وردان سدددكر دن رودانيا -جديل الحلبي 

ودن جادعة ددشددددق عمء .قلبية -حيدرع لندن  وسددددعد بأسددددبانياع ععيون  -لؤ  طتس 

أطتال  - 19٨2فرب دقصددددود ع  أوائل الدتخصددددصددددين في فرنسددددا   أنطون  ضدددداحي

 -جراحة وخوجته ناهد نجار  -هيثا خليل 1990طب نتسدددي ع وفي  -سدددادي تريس   ع

وإلى الواليا  … تخديرع باسل دخيل جراحة صدر وأوعية  -أطتال ع والياس شدوق 

سكندر جديل دروب   طب الدشافيع - 1991الدتحدة أول دن توجه للتخصم ع خياد ا

دكتوراة صددددديدلةع شددددداد  سدددددعدب  -دة وخوجته لدى خردة إسدددددعا  وعناية دشدددددد -

بركا عغدد وأدراض السكر ع وأخته داريا أول صيدالنية ددارسة في اديركا ع وفي 

والحتر سدير السبعة  19٨6طب العيون عادل الس  .. أول رئيس دستوص  بصدد 

وخوجته إبتسددددداا خخنة أول   ع]بعدل بشدددددير دنبش[ع وسددددددير أول إخصدددددائي صددددددرية

بولية دن جادعة حلب  -صدددددديدالنية عداد طراد أول إخصددددددائي أذنية عوعبدب بركا  

 بجور جراحة صدر ع عصبية ع دطانس دقصود ع بعدل نبيل -عسبيل لطيتة 

 

أوكرانيا قبم[ .ع وأول ددير لدشدددددددتى صددددددددد نادر سدددددددكرع بعدل أول سددددددديدة سدددددددعاد ]خري  

ضددابط وحاصددل على   وأول طبيب ]أسددنان[  أول طبيب أسددنان داجد عسددا  ع … شددالوحة

إجاخة جادعية ثانية ]حقوق[ روضدددددددان عبدالطي . و خديل دراسدددددددتي ع يعقوب طراد ع أول 

الحتيد ع - 1971وسى عطاهلل وسدعان بجورعد  صيدلي ع ودن أوائل خريجي الكليا  العلدية

تسلا إدارة القطاع الخام الصناعي  -ثا تودا سكر وعادل ضاحي ع فالكيديائي دطانس النور

]صحافة ولغة عربية [ ودبلوا ع وأول إعمدي   في سورية ع. أول دن نال شبادتين جادعيتين

ركا  ع وأخول فرب أول والتلتخيون ع كاتب السدددددددطور سدددددددعدب بركا  ب في اإلذاعة 1975

ضددددن أول بعثة سدددورية إلى هافانا    -بردجة واقتصددداد -ثا رودانيا  دوفددراسدددي إلى كوباع 

[ ع أول دن داخب بين  2006ع والدصدددددادفة المفتة   ] سدددددعدب خليل ثاني صدددددحتي  1974

عادا الياس كدر ع دن  30دراسدددددة األدب والتلسدددددتة يوسددددد  بطش ع وأول ددير ثانوية لنحو 

سددياسددة واقتصدداد ع وفي العلوا السددياسددية  -لغة انجليخية ع تادر الشدديخ  -االوائل دروان طراد 

هندسة  -دقصود ع دن رودانيا    فواخ  ع على صعيد شبادا  الدكتورال1979سعدب دنبش 

كيديائية ع و سركيس دروب رياضيا  ع دن بلغاريا غسان  -ديكاني  عدن روسيا أكرا دخيل 

ا  ع تولى ادارة دؤسدددسدددة التوسدددتا  ع ]الثمثة درسدددوا في جادعة البعف [ ودن دحرك -خليل 

هندسة..وأول أستاذ اقتصاد جادعي  -شادان الس  والبروفيسور جورب يعقوب وردة  فرنساع

أوفد الى السددودان سددبيل الشدديخ ع نعيا دنبش أول دبندسددين بترولعكدال بركا  أول دبندس 

ال براءة اختراع سددورية لكتابة الحرو  العربية والسددريانية تقنيا برع جباد طتسع ون دائيع 

على الكدبيوترع وهو أول دن تخصم في كاليتورنيا ونال داجستير في البردجة وعلا األرقاا 

ع وداجسددتير في دكونا  الكدبيوتر واألجبخة الطبية ع ويعدل في شددركة دايكروسددوف  2006

ع ونال  2001ركا ع عدل في النظا البردجية دبندسا باحثا في الذكاء االصطناعيع وفراس ب

ع وأخول جورب أول داجسدددتير بردجة دن السدددويد عأول دبندس 2006داجسدددتير في ديريمند 

 ودن جادعة ددشق عمء ضاحي. دعلوداتية دن جادعة البعف بحدم نعدا  ببي  دروب

 ... مجتمعية…مبادرات .                    

صدد عر  دن روادل ع نعدة الس   إلىدنذ دطالع األربعينا  وصل التكر التنظيدي 

ع عبدددب دروب ع دطددانس وتددادر دواس وفرحددان قرقور وعبدددو   و دطددانس طراد

 .الشيخ

ياد  عبد الكريا دواس  قابيع أول ق كة  -وفي الدجال الن حاد عدال الحسددددددد رئيس ات

في اتحاد عدال حدم ع ورأس فرب  -  ودن الحتر بنودة ضدداحي  عأواسددط السددتينا 

فرع اتحاد الطلبة بحدم   ع و أكرا دخيل ع1974بركا  فرع اتحاد الطلبة في كوبا 

ع ثا حم دقصدددددددود عضدددددددو دكتبع يوسددددددد  حنون فرع حدم والدجلس 197٨ -

إلياس عجرا نقابة الصناعا  الختيتة ع فاضل   الدركخ  لنقابة الدعلدينع في ددشق 

دوسى عبد  - 2026-2016  نقابة عدال الصحةع بيندا تسلا عسا عبد بوعوض 

 .رئاسة اتحاد الصحتيين في سورية لدورتين -دن التحيلة  -النور

دنذ أواسدددط العشدددرينا  عين أول عضدددو دن الدنطقة في البرلدانع هو الشددديخ طراد  

البيضددددددداع ثا أخول عبد العخيخ في دجلس الشدددددددعبع ودن صددددددددد جرجس -  الدلحا

بعدل دن الحتر أول سديدة دن الدنطقة عنجاة عطاب ع ثا سدناء أبو خيد  ع 2003شدنور

المفدد  أن العدددل  –2021خيدددل  -ع وأول وخيرة ديدداال بركددا  فيروخل -  لدددورتين

االجتداعي التضدددادني والتنوير  انطلق دن الدغترب على يد رواد دن صددددد وقراها 

يوا كان واحدها بالكاد وق  في نيويور ع  1914 اإلحسانحين أسسوا جدعية خهرة 

سعد قرقور ع دطانس الياس عسا   عبد اللطي على رجليه عدنبا عتادر  شحادة وا ع 

ولدا عاد   ع حنا اصددددطي  أخو والد  بركا  غير الشددددقيق ع وآخرون دن فيروخة ع

ودعبا نظير دواس ع دوسىع  اإليدانجدعية نور  1925األربعة االوائل عأسسوا عاا 

أبو دطرب  -  ية كنيسددددة دار تادروسع وقد تولى والد  بركا هدروس سددددكر. لرع

عبد  1940عاا   أدانة سددددددرها لسددددددنوا  ع وددن بادر لتكسدددددديس فرع دنبا للتتيان ع

أبو نعيا عاليان سددكرع وثدة دن بادر لتكسدديس  -أبو رياضع و دطانس دواس- اللطي 

وفي رعية دار ع 1922 اإليدانجدعية خهرة الشبان ع وفي الحتر أسس  جدعية نور 

سددركيس عر  ناصددي  السدددعان دروب ودطانس كدر أبو افرااع و دطانس جرجس 

بادر األخير لطلب    دقصددددددود أبو عبدو الرخاقع دن دؤسددددددسددددددي جدعية نور البدى

. ترأس إدارتبا بدعاونة 1964تكسددددديس جدعية عضدددددد التقير دندوبا عن آخرين  عاا

خصدددددة داخال  الوحيدة رسدددددديا ع أبي افراا ع وفرحان عجرا ع وهي أول جدعية در

سدديدة في إدارتبا دنال عسددا  .. ونشددط   وأولعائلة ع 100ودسدداعداتبا تطال نحو 

ترفيبيع بافتتاف ددرسدددددددة ابتدائية دختلطة  -هذل الجدعيا  على تنافس بدور تثقيتي 

عحتى أغلقدد  دع 1960ع قبددل أن تتوحدددا بثددانويددة  1950 إعددداديتينثا  1920عدداا 

 لحكوديتوسع التعليا ا
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 وأما الترفيه
دسددرحيا  في باحا   -فكان بعرض تدثيليا  

الكنائس وأذكر دنبا في الخدسددددينا  ععسددددقوط 

غرناطة عع وشددددددارك  التتيا  في بعضددددددبا ع 

وعلى دا كان  تردد الوالدة كان لوالد  بركا  

دشددداركا  واضدددحة في تل  ععالروايا  ععكدا 

 196٨يسددددددددونبا حينذا  .. دطالع عاا كانوا

خ عنديا دواس بادر  دع ناصدددي  عاخر الشدددي

ثقافي  -عالياس كدر إلى تكسدددديس ناد رياضددددي 

سددنوا  ع حتى  3لت  االهتداا بنشدداطاته لنحو 

دطالع التسدددعينا  حيف بادر جورب سدددركيس 

 ..…  )طبشيش( لتكسيس ناد  صدد الحالي

ع وقد  1940أول تعاونية خراعية في صددددددددد 

 دير عطيةتكون الثانية في سددورية بعد تعاونية 

العدددل التعدداوني صددددددددايددل حنون ع ودن رواد 

ع 1972وعطدددداهلل قرقور ععجدعيددددة النقددددل عع

آليددددا  حتى أتدددد  عليبددددا حرب  3ادتلكدددد  

العشدددرية السدددوداء التي طال  نيرانبا أيضدددا ع 

الددارس ع حديقة العين عوالدشددددددتى الذ  بادر 

لبنددائدده عبر   البلدددة دقيدين و دغتربينع أبندداء

 برئاسددددة دطانس عخيخ  لجنة العدل الشددددعبيع

.حتى جبختدده وأدارتدده دددديريددة  1994فتددالددة 

ية .  حة حدم دطالع األلت  2005عاا  صددددددد

بادر  سدددددناء حنا السدددددبعة إلى تكسددددديس لجنة 

القرى الصدددددددحية ع ترأسدددددددبا د.نادر  -التندية 

ع ثا ليلى الشيخ ع أول سيدة ولدورتين ع   سكر

ودن إنجاخا  اللجنة الدبرجان وحديقة العين 

فيدا …وسى فرهودبتخطيط أبرخ الداعدين ا.د

بدادر ا.جورب دواس دتطوعدا للترديا األثر  

لكنيسدددددددتي دار برصدددددددوا ع ودار سدددددددركيس 

وغيرهدا ع دراسة وإشرافا ع بعددا تولى إدارة 

في فريق عدل ترديا الجادع  اإلنشددددائيالقسددددا 

.عقبددل أن يصددددددددا  1994األدو  بددددشدددددددق 

دشدددددددروع إعادة دكدولة لبناء البرب ..عوأدا ا. 

ر الى البحددددف في التراف نددددائددددل الحي فبدددداد

   …المداد  وتظبيرل للعادة

وددددددن أسدددددددسددددددددوا جدددددعدديددددة حددبددددة خددردل  

وترأس إدارتبددا نددديا دواس  2016بددددشدددددددق

بطش ع ندى سركيس ع لطتية  ...بدعاونة بشير

في الدغتربا  وبعد …. وغسان عكو  شالوحة

عقود تردد صددى دبادرة جدعية نيويور  ع  9

حين بادر غيارى إلطمق الجدعية الصدددددددددية 

في كدددداليتورنيدددداع عثا الجدعيددددة  2000عدددداا 

برئاسددددة  2016اآلرادية الصددددددية في أوروبا 

سددددددعدب عيسددددددى بركا  ودبادرته وابن عده 

سى ع نديا كدر   د.عبدب ع وعداد عجورب العي

خردة لدسددددددداندة دجتدع األهل ..وحاليا إنعاا 

  .فرف أول سيدة في اإلدارة

 

 

 ثقافة وفنون...

عيسى حنا الخور   -ولعل كتاب الستينة ألشبرها الدعرو  بالتعبان عرف  صدد شعراء خجليين ع
والشعراء يوس    ع جدع أغلب أشعارها ع ودن رواد األدب في العصر الحديف ع تادر بجور ع1٨75

أول   ع تادروس طراد ع ثا وحيد قسطون ع..والروائي الطبيب عداد طراد ع  حنون يعقوب داوود
عنضال اسكندر  -الحتيد -ر . وفي الدوسيقى عخفا وتوخيعا نظير دواس شاعرة تنشر ديوانا عدريا كد

ع األخوين نجار وجا  سرحان ع تجاوخوا الدحلية إلى العرب والعالا ع وفي التن نخيه الشيخ ع ودن 
وتلتخيونيع حتيد صدد وعاشقبا سكنا حتى توسد  يفوتوغرافالحتر رادخ عطا ب ع وأول دصور 

بادر الدختار ابراهيا دقصود الى تكسيس فرقة  2000عاا ..…إسرائيلتراببا نبيه شمش ع جدل أسعد 
ع أول دديرة رسديا له ع ديادة عاخر فلتل 2004الكشافةع..وبعد انتظار حثيف ع أحدف الدركخ الثقافي 

يتا دن البلدية عوفرقة الدركخ الثقافي ععكحلونعع أول فرقة فنية ع قبلبا ا. ف  العيسى تكل 2006
ع.وكدا نشاطا  الدركخ ولجنة التندية دعه علتت  الترقتان االهتداا  2015أسستبا دل  حنون عاا 

بنشاطاتبدا على ددار السنة ع فيدا أفرد  لبدا دبرجانا ععصدد العراقة عع دساحة دلحوظة عبعددا 
ة دجال التتتح عبالتواخ  دع استضافة أدباء وفنانين كبار عسوريين وعرب ع فكرة أفرد  لدواهب البلد

الدبرجانع انطلق  دن دجدوعة شباب دوقع ]صدد.ن  [ فاجتدع عليبا أطباء ودبندسون عحنا دنبش 
ععبدب ورجاء بركا  سادي تريس عحساا صطو  ع فرب الشيخ ع   عسدير سبعة ع كادل لطيتة

ععداد خردة عالياس عوضع تا التواصل دع دغتربين   ا حنون وسناء سبعةعتدي…جورب لطيتة 
لكن للتكرة صلة تعود الى دبادرة األطباء روضان ععيسى …سيدون وريدون حيدر عرياض عوض 

بلقاء تعار  األطباء والصيادلة وتكريا االوائل ع عاا   ع أكرا خور  عنضال الشيخ وداجد دواس ع
بدسعى دع عبدب عوهو وليلى قسيس دن دبادر  العدل تطوعا في الدشتى  ع توق  لعادين فكعيد2000

ع ود.سبعة اقترف عبرل فكرة يوا العدل الجداعي الطبي الدجانيع فمقى حداس   خمل اإلجاخا 
حتى   ع ثا بادر الدبندسون للقاء دداثلع … نالدبرجاالجديع إلطمقه عدليا. . على هادش اللقاء ثا في 

ع تا تداول إدارته   ع بإدارة لجنة التندية  2005ادرا  والدبادرون بدبرجان صدد العراقة توحد  الدب
آل  إلى إدارة جديدة برئاسة ناصي   2010سنويا بدءا دن د.عبد الدسيح قرقور وا. رجاء حتى عاا 

رب عقبل أن يتوق  اضطراريا بسبب الح  أدارل ابنه د. ثائر رئيس البلدية 2019قسطونع وفي عاا 
بتعل جائحة  2020أعادته دجدوعة شباب صدد ولجنة اإلعدار حتى توق   2016حتى عاا 
بيندا بادر الصحتي بركا  إلطمق احتتالية أبي فراس الحدداني ع ولجنة أصدقاء الدركخ  … كورونا

ن . لكل  دن روادنا قصة كتاف ونجاف ع ولدوا ألسر فمحية ع تعتاش دن عرق الجبي 2007الثقافي عاا 
ع دعتددة على داتجود به السداء في دنطقة خارب خط الدطر!!!ع ودن ددرسة البلدة التحق بعضبا 

لبنانع وتابعوا دع أشغالبا تحصيلبا العلدي حتى الجادعيع حين كان قدوا  -بددرسة كنسية في خحلة 
لقد   الدعاش عأحدها دن عدله بري  الحسكة إلى االدتحان بجادعة ددشق يحتاب يودا وثقم ثقيم على 

كرسوا التتاخر بتخيين البيو  بالشبادا  ال بقطع السمف..ع كرسوا القدوة والدثال ع فكثدر عطاؤها 
في غير بلدة ودنطقةع بكجيال توخع  على دناحي العلواع فبرع  وتخايد  الى دئا  ..ودئا ..وأل  

 ..أو يخيد
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 وعذرشكر ...

وباإلشدددددددارة إلى قلة دا نشدددددددر عنبا ودجاال  ريادتبا ع فقد 

اجتبد  ع وإن دتكخرا في بحف وتقمع دسدددددددتندا في األغلب 

األعا ع إلى دعايشددتي والذاكرة ع واسددتعانة بدبتدين ودعنيين ع 

وإن فاتنا ذكر أحدع أو لا نسددتطع تبينه ع فدن غير قصددد عسدديدا 

الرعية الدساهدة ددن  بعد دا تدني  عبر حالة الواتس وصتحة

لديه دعلودة ع أو دن اليرغب بذكر اسده أو ذو  قربى ع لعلي 

أصدددددددب  وال أبتغي أجرا ع إال بعض وفاء وتقدير ع لدن جدوا 

فكانوا قدوة عدل عوأدثولة طدوف ...في خدن قاتا وعسددددددير... 

وإذ أشكر عديد األصدقاء ع لدا لدس  دن حداس دحتخ ع ولدا 

ل ع وقد صبروا ع كدا أا فراس ع على عديد أفادوا ع و دا تقصو

اتصدددداال  واسددددتتسددددارا  ع وخاصددددة الدكتور روضددددان عبد 

اللطي  ع الدختار ابراهيا دقصود ع ليلى الشيخ عدريا دنبش ع 

فرحان دخيل عدطانس فتالة ع الياس كدر ع ديخائيل حنحون ع 

نايل الحي ع عيسى عجرا عسدير السبعة عبدب بركا  ع عداد 

عهيثا خليلع جديل دروب ع ناصددي  دقصددود ع سددعيد ضدداحي 

وشددددكر  …سددددمدة ع دظبر شددددعيا ع وأسددددتاذ  نعيا درغلي 

دوصددددددول ع لدن يقرأ هذل الصددددددتحا  ع وإن أبدى دمحظة ع 

 ولدن خادني ثقة وتحتيخا ععبر تعليقا  على رسدددددالتي اآلنتتين

 .وأدا دن خيب الظن فله عتب الدودة

 والشكر الخاص

الددير العاا لدار حاخا للنشدرع ودجلة  عيلإسدداللصدديق ياسدر 

وللدخرجة دينا ايوب لدا بذلته دن جبد  خهرة السوسن الغراء ع

ع دا يعبر عن تقدير إضددددافي   دبدع ع ولدا أفردته دن دسدددداحة

كدا ال ننسدددددددى هنا أدوا  العصدددددددر التي سدددددددبل  …لروادنا 

 التواصل والدعلودة والطباعة

أدل تعديا ثقافة التكريا ع في كل بلدة وددينة عحتى ال يصدددددددح 

 ا.هالقولع ويل ألدة ال تكرا أبناءفينا 
 

 

 وأمل...

 

يتوفر دن دعلودا  أو  يدنع دن إضدددددددافة دا ليس ثدة دا 

توضدديح وتصددحيح ع في نشددر الحق وكذل  في توسددع في 

سددددددديرة دختصدددددددرة ع أرال دن دبدددة ذو  القربى  نبددذا 

عبر فيسبو  أو واتس  -األعر  ودجدوعة عدل و تنسيق 

وبددالتددالي تبويددب وترتيددب لا أعدددد إليبدددا كددادم ع فددإن  -

الغرض اسدددتذكار وتنويه بشدددخصددديا  وجبود ع في إطار 

قب  عا ئة على ت ناشددددددد يدة لل با دت قدير والتكريا ع لعل دن الت

 أدعي شدددددددر  دبددادرتبددا ع وال األجيددال . هي دحدداولدة ال

حكاية  با عبر وثائقي ع حكاية صددددددعكدالبا ع وإن باشددددرت

وطن ع وإندا كان أ. دطانس السدددددبعة أبو سدددددديرع سدددددباقا 

بجبود دثدرة عوهو األعر  والدعدددايش ع لكن القددددر لا 

يدبله بعددا أت  على جبودل الحرب الدوجعة على سورية 

لقد أسددعتتنا …. تقدير ع التي طال  دنخله...فله التضددل وال

الدبادرة وآخرين ذا  يوا ع فكردنا بعضددددبا في احتتاليا  

ع حبذا دن  2009- 2007أبي فراس الحدداني بصددددد بين

ة طدوف شدددددددادل ع ولعل دن  يبادر إلحيائبا ع كان في الني 

يسددعى لبرناد  تكريا شددادلع على أدل تعديا ثقافة التكريا 

فينا القول عع ويل ألدة ع في كل بلدة وددينة عحتى ال يصح 

 .ال تكرا أبناءها

 .سعدهللا بركات

كتدددداب ععاللؤلؤ الدنتضددددددددددد في تدددداريخ  *:المصااااااااااادر*

. *دوقع  1960صددععلدؤلته الخور  ابراهيا دنبش حلب

*بحف شدددخصدددي  الحتر االلكتروني وصدددتحا  صدددددية .

ورد  عبارا  … # بتعاون دشددددددكور لدبتدين ودعنيين 

عع عني  فيبا سنوا  … و….ععاألربعينا  الخدسينا  عو

 .القرن العشرين
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 اإليطالية... أو كما تسمى مدينة البندقية فينيسيا

لُقبااات هاااذل الماااديناااة بماااديناااة 

اقب نظًرا لروعة طبيعتهاب  الُعشاااّ

صااااااافاء سااااااامائهاب وشااااااافافية 

تعتبر من أهم األماااكن  .مياااههااا

الساااااااياحية وأجملها في العالمب 

عاصمة كلّ من مقاطعة فينيسيا 

ب وتااتااكااّون ماان فااياانااتااووإقاالااياام 

جزر  ل من ا يرة  ب ك مجموعااااة 

الصااااغيرة التي ترتبط فيما بينها 

ةب بااالجساااااااور والقنوات  المااائيااّ

تتمّيز البناادقيااة بطااابس معمااارّي 

ظام بيئّي  لهب ون يل  مدهش المث

 .ممّيزب وتاريخ عريق

المدينة مبنية بشكل كامل فوق الماءب كما تظهر فيها عمارة 

الطراز البيزنطي والقباب الفسااايفساااائية الذهبيةب واألقواس 

خدم  ما تسااااااات بانيب في يد من الم عد بال ية الموجودة  الرومان

رب للتنقل فيهاب كانت المدينة بمثابة حلقة الوصااااااال القوا

الثقافية والتجارية بين قارَتّي أوروبا وآسيا في فترة القرون 

الوساااطىب كما شاااّكلت ميناء بحرّياً منذ تلك الفترة والذي ما 

ة حتى اليوم كميناء رئيساااااااي في  زال يمتلك مكانة خاصاااااااّ

ها لذي جعل ياتيكّي األمر ا مال البحر األدر ثاني  منطقة شااااااا

من حيث ارتفال نسااااااابة التدفق  روما بعد إيطاليا مدينة في

الساااياحي من أنحاء مختلفة من الخارجب فهي تعد أحد أبرز 

الوجهات السااااااياحية في دولة إيطالياب وقد أُدرجت ضاااااامن 

اليونسااااكوب كما  قائمة مواقس التراث العالمّي التابعة لمنظمة

 .مدى السنينيحظى قطال السياحة فيها بتطّور ملحوظ على 
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 ديكورات أنثوّية الطابس في المنزل العصري

ة  ة الدنخل  تطبع الددديكورا  األنثويدد  ل في األلوان  بددالرقدد  والبدددوء والترحيددب والراحددةع وهي تتدثدد 

 . األثاف  الدختارة للغر ع كدا في الخادا ع واألشكال الطاغية على

ة بادرأةع بل  ص  ساء "الدودرن" أو بغرفة خا ة بدجلس الن ص  س  خا بالتاليع فإن النصائح اآلتية ع لي

قة عناصرلع دع بعضبا البعض حت ى تجذب الحواسع   .وتوحي بالرقةبدنخل دنس 

 نستعرض لك بعض األلوان والديكورات األنثوية بأجمل الصور:
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