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حمليات

«هال �صور» يك ّرم ال�صحافي الم�صري ماهر مق ّلد

�أطفال �سوريون يع ّزون ب�ضحايا الطائرة الرو�س ّية المنكوبة
زار  17ط��ف�لاً س��وري��ا ً السفارة
الروسية في دمشق ،لتقديم التعازي
بضحايا الطائرة الروسية المنكوبة،
حاملين معهم الورود ،وألقوا عبارات
باللغتين العربية والروسية ِباسم
أطفال سورية جميعاً.
وعبّر الوزير المفوض في سفارة
روسيا االتحادية في دمشق إيلبروس
ك��وت��راش��ي��ف ع���ن ت��ق��دي��ره زي���ارة
األطفال ،وشكر الشعب السوري على
مشاركته الشعب الروسي حزنه على
ضحايا الطائرة المنكوبة .مؤكدا ً أن
الزيارة دليل على الروابط القوية
بين البلدين على جميع المستويات،
ودليل على صداقة الشعبين المتينة.
م��ن جهتها ،أوض��ح��ت أمين فرع
دمشق لمنظمة طالئع البعث شفيعة
سلمان أن ال��زي��ارة ت��أت��ي لتقديم
التعازي لروسيا االت��ح��ادي��ة التي
وقفت إلى جانب سورية ،وللتأكيد
ع��ل��ى ال��ت��ض��ام��ن م��ع��ه��ا ف��ي جميع
الظروف واألوقات.

محمد أبو سالم

م�سيرة في باري�س ت�ضامن ًا مع �سورية ورو�سيا في حربهما ّ
�ضد الإرهاب
ّ
نظمت جمعية «فرنسا روسيا»
مسيرة تضامنية مع سورية وروسيا
في حربهما ض ّد التنظيمات اإلرهابية.
وشارك في المسيرة التي انطلقت من
ساحة الجمهورية وحتى ساحة
«باستي» في العاصمة الفرنسية
ب���اري���س ،ح��ش��د م���ن ال��س��وري��ي��ن
المقيمين ف��ي فرنسا ،ومواطنون
عرب وفرنسيون وأوكرانيون ،عبّروا
جميعا ً عن تضامنهم مع قيم الحق
والسالم في سورية في وجه اإلرهاب
المدعوم من الدول الغربية وحلفائها
في المنطقة.
كما عبّر المشاركون عن دعمهم
لسورية وروسيا في حربهما ض ّد
اإلره��اب ،مستنكرين دور الحكومة
ال��ف��رن��س��ي��ة ف��ي دع���م التنظيمات
اإلره��اب��ي��ة ف��ي س��وري��ة وانتهاكها
القوانين الدولية في احترام سيادة
ال��دول وأمنها ،وتدخلها في شؤون
الشعب السوري في اختيار مسار
مستقبله.
ورف��ع المشاركون في المسيرة
األع���ل��ام ال���س���وري���ة وال���روس���ي���ة

واإليرانية ،وصور الرئيسين بشار
األس��د وفالديمير بوتين .مردّدين
الهتافات المعبّرة عن الشكر والتقدير
لروسيا وحلفاء سورية في محور
المقاومة لوقوفهم إلى جانبها في

معركتها ض ّد اإلرهاب.
وحمل المشاركون الفتات تشجب
الدعم ال��ذي تقدمه ال��دول الغربية
وحلفاؤها للتنظيمات اإلرهابية.
وأك���دوا أن ه��ذه التنظيمات تحمل
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الفكر الدموي والتكفيري نفسه ،على
رغ��م محاولة البعض التمييز بين
مس ّمياتها .مجدّدين شجبهم تورط
الحكومة الفرنسية في دعم اإلرهاب.
وقال الصحافي الفرنسي أوليفير

بيالن خالل مشاركته في المسيرة:
أردنا أن نذ ّكر وسائل اإلعالم اليوم أن
األحرار والوطنيين في فرنسا يقفون
مع روسيا في دعمها سيادة سورية
ض�� ّد ه��ذه ال��ف��وض��ى الكبيرة التي
ّ
نظمتها الصهيونية العالمية.
وأضاف بيالن :إن مشاركتنا أيضا
تأتي إلظهار دعمنا سورية وتبيان
موقف الوطنيين الفرنسيين في رفض
سياسة الرئيس ف��ران��س��وا هوالند
ووزير خارجيته لوران فابيوس.
م��ن جهتها ،قالت لوسي لوفير
إح����دى ال��ن��اش��ط��ات األوك��ران��ي��ات
ال��م��ش��ارك��ات ف���ي ال��م��س��ي��رة :إن
مشاركتي مع أصدقائي األوكرانيين
والسوريين والفرنسيين تأتي لنؤكد
تأييدنا مواقف الرئيس فالديمير
بوتين في مواجهة اإلرهاب والهيمنة
األميركية على المنطقة ،ودعم سيادة
الشعوب والعمل على المشاركة في
بناء نظام عالمي متوازن .من ّوه ًة
بالمواقف الروسية ودعمها السالم،
ومواجهتها اإلره���اب ف��ي أوكرانيا
وسورية.

برعاية رئ��ي��س المجلس الوطني ل�لإع�لام المرئي
والمسموع في لبنان عبد الهادي محفوظ ،احتفلت أسرة
موقع «هال ص��ور» بالسنة الخامسة النطالقة الموقع،
فأقامت حفل العشاء السنوي ف��ي مطعم «كالسيك
تيروس» في صور ،وتخلّله تكريم مدير تحرير جريدة
«األهرام» المصرية الصحافي ماهر مقلّد.
حضر الحفل النائبان علي خريس وعلي فياض ،رئيس
تحرير «البناء» النائب السابق ناصر قنديل ،الشيخ بالل
المال مم ّثالً مفتي الجمهورية اللبنانية ،رئيس المجلس
القومي منفذ عام منفذية صور في الحزب السوري القومي
االجتماعي محمود أبو خليل ،مسؤول إقليم جبل عامل في
حركة أمل علي اسماعيل ،ووفد من قيادة اإلقليم ،ورئيس
مجلس إدارة صندوق التعاضد الصحي اللبناني نور
عطوي ،رئيس جمعية «هال ص��ور» عماد سعيد ،مدير
مركز الضمان في صور صالح أمون ،مدير مكتب صندوق
غسان ج��واد قرعوني ،وحشد من
التعاضد في ص��ور ّ
الشخصيات والفاعليات السياسية والدينية واإلعالمية
واالجتماعية ومدع ّوون.
بعد النشيدين اللبناني والمصري ،قدّم للحفل الشاعر

علي دهيني ،ثم ألقى اإلعالمي هادي مك ّنا كلمة الموقع،
فرحب بالحضور في أحضان مدينة صور ،عارضا ً صورة
ّ
موجزة عن إنجازات الموقع ومسيرته خالل السنوات
الخمس ،ودوره في الحفاظ على نهج المقاومة.
بعد ذلك ،ألقى المال كلمة ن ّوه فيها بدور اإلعالم اللبناني
وتميّزه بكلمة الحق ،قائالً إ ّنه أثبت موقعه ومكانته ضمن
اإلعالم العربي والدولي ،داعيا ً إلى تب ّني مفهوم الشمولية
اإلعالمية لكل قضايا المجتمع الوطنية والعربية اإلسالمية
ـ المسيحية واإلنسانية ،مشدّدا ً على أهمية األمانة في نقل
المعلومات وأن يكون اإلعالميون على قد ٍر من المسؤولية.
كما ألقى نور عطوي كلمة ذكر فيها دور السيد موسى
الصدر الوطني والعربي والدولي وزيارته إلى مصر،
وأهميته في تقريب الشعوب والتآلف والمحبة بين
لبنان وباقي الدول .مؤكدا ً استمرارية دعم قضية القدس
وفلسطين والحفاظ على أمانة دم الشهداء «فحبر الحقيقة
ينبع من دمهم النجيع».
وختاماً ،شكر الصحافي ماهر مقلّد الحضور وموقع
«هال صور» ،متمنيا ً للبنان االستقرار واألمان والهدوء،
معتبرا ً أن لبنان ال خوف عليه بسبب الوعي الوطني لدى
الشعب اللبناني بكا ّفة طوائفه .ليتسلم بعد ذلك درعا ً
تقديرية.

«جمعية التالقي اللبناني ـ الكوري»
تحتفل ب�سنويّتها الثانية

حلب ...و�ساعاتها ال�شم�س ّية �أيقونات عراقة
لورا محمود
امتازت حلب عبر تاريخها ،بحواضر علمية كثيرة ومعروفة،
شأنها في ذلك شأن كل من بغداد ودمشق والقاهرة وغيرها.
واشتهرت من الناحية العلمية بمدارسها وعلمائها ،وانتشرت
فيها المكتبات العامة في المدارس والمساجد والبيمارستانات
والمشافي ،وقد بقي كثير من تلك المكتبات حتى يومنا هذا،
ووجدت فيها مخطوطات تتعلق بالكثير من العلوم كالحساب
وأنواع العلوم الفلكية ،كالميقات والتنجيم ،وغيرها من العلوم
األخرى ال سيما في ما يتعلق بالوقت والتوقيت.
ورثت حلب علم الفلك البابلي والح ّثي واآلرامي ،ومع تح ّولها
إلى حاضرة عربية إسالمية ،صارت تهتم بمواقيت الصلوات
الخمس ،فأقيمت المَزاول (جمع مزولة وتعني الساعة) ،الشمسية
على كل حائط في غالبية مساجدها ،كما استعين باإلسطرالب
واآلالت الفلكية التي تجمع بين الساعة الشمسية واالسطرالب،
وكانت هذه العناصر بكل ما فيها من تطور وفنون هي الخالصة
التاريخية والحضارية لهذه المدينة العربية ،التي تحمل نكهة
خاصة تميّزها عن غيرها من مدن العالم القديم .وهناك وسائل
توقيت قديمة ما زال��ت آثارها باقية حتى اليوم ،ونجدها في
المباني األثرية القديمة لمدينة حلب منها الجامع األموي الكبير،
وهو أكبر الجوامع التي أقيمت في حلب وأوسعها ،ويقع في قلب
المدينة القديمة ،ويضم ثالثا ً من وسائل التوقيت التي تعتمد على
حركة الشمس ،وهي خط الظل المحفور على جدار الرواق الشرقي
للجامع ،وهو خط مستقيم جنوب شمالي ،متى انحسر عنه ظل
الجدار القائم فوقه يكون قد ح ّل وقت آذان الظهر .وينسب هذا
الخط إلى عبد الله الحنبلي الميقاتي الذي حفره عام .1808
والجدير ذك��ره أن ه��ذه الطريقة ما زال��ت تستخدم من قبل
القائمين على الجامع حتى اآلن لبساطتها (في األيام الشمسية)
إال أنها غير دقيقة.
وأيضاً ،هناك الرخامة الجنوبية المعلقة على واجهة الرواق
الشمالي ،وهي أقرب إلى المربع وقد حفرت عليها خطوط متفاوتة
الطول بينها زوايا متفاوتة الدرجة على هيئة نصف دائرة كبرى
معدني في مركزها،
انطالقا ً من دائرة صغرى ،وقد ُثبّت مؤشر
ّ
وحين يقع ظله على أحد الخطوط يكون قد ّ
دل على توقيت معين.
ويبدو أن الجامع األموي الكبير في حلب ،قد لعب دورا ً مه ّما ً في
تقدم العلوم الفلكية ،فقد كانت فيه مدرسة للفلك ،إذ كان الشيخ
خليل بن أحمد المعروف (بابن النقيب)  1494ـ  1563قد درس
في القاهرة علوم الفلك ،وعندما عاد إلى حلب اشتغل في تدريس
هذه العلوم في الجامع المذكور لمدة طويلة حتى ذاع صيته ،فتم
استدعاؤه إلى الباب العالي في الدولة العثمانية ،وعندما وصل
إلى هناك احتفي به ما ساعده في متابعة الدرس والتأليف في
علوم الفلك ،فأصبحت حلب في عهده مقصد الطلبة لالشتغال
بالعلوم الرياضية والفلكية.
وآلة التوقيت األهم الباقية حتى اليوم في جامع حلب الكبير،
تلك اآللة التي تجمع بين الساعة الشمسية واالسطرالب ،وتقع في
عرض صحن الجامع ،وهي عبارة عن قرص من المرمر األبيض،
قطره  53ميلليمتراً ،مثبت على عمود حامل من الحجر ،ويحيط

به صف من األسنان الحديدية عددها  ،35وترتسم على سطح
القرص عدد كبير من الخطوط المستقيمة والمنحنيات المتقاطعة
أو المتوازية أو المتناظرة ،كما توجد دائرة صغيرة تشمل ثالثة
مدارات بيضوية حول مؤشر مركزي للداللة على مواقع البروج
الفلكية أيضاً ،وهي تشبه في شكلها العام البنية الكالسيكية
للذرة .هذا ومن المحتمل أن تكون لألسنان الحديدية على المحيط
فائدة تسهل استخراج المعلومات وللحماية فقط ،غطيت الساعة
بغطاء نحاسي محدب متقن الصنع ،مجهز بقفل يفتح في أوقات
محددة ،وال يفتحه سوى «ميقاتية» الجامع.
وقد دلت الجريدة الرسمية في العهد العثماني على وجود
موظف مختص يعرف بـ«الميقاتي» ،ويتقاضى راتبا ً شهر ّيا ً
لضبط مواقيت الصالة ،إذ يعطي اإلش��ارة لمؤذن الجامع فيبدأ
باآلذان ،بينما يحمل مساعده علما ً أخضر يدور به الجهات األربع
لمئذنة الجامع فيراه مؤ ّذنو الجوامع األخ��رى ليبدأوا آذانهم،
ويحمل ذاك المساعد في الليل قنديالً ،وبهذا تنطلق مواقيت الصالة
من الجامع األموي الكبير إلى الجوامع الحلبية األخرى.

جامع الطروش

تم بناء هذا الجامع عام  ،1398وفيه ثالث ساعات شمسية،
اثنتان جنوبيتان على َ
طرفي مدخله الشمالي ،منحوتتان بشكل
ربع دائرة ،طول نصف قطرها  75سنتمتراً ،وهي تحوي خمس
تدريجات رئيسية وتتجه المزولة الشرقية إلى الشرق ،ومهمتها
تحديد موعد صالة العصر ،بينما تتجه المزولة الغربية إلى
الغرب ،وتفيد لتحديد موعد صالة الظهر.

قشلة الترك

«القشلة» كلمة جاءت من اللغة التركية (قيش) بمعنى (الشتاء)
وفيها مزولة جنوبية محفورة على حجر مربع الشكل يبلغ قطر
المزولة  75سنتمتراً ،وهي أكثر دقة إذ تم تقسيم خطوطها إلى 13
خطا ً ساع ّيا ً تتضمن أحد عشر ّ
ّ
خطا ً نصف ساعي.

مكتبة الوقفية

في هذه المكتبة ساعة شمسية ،أطلق عليها مخترعها عالء الدين
ابن الشاطر الدمشقي اسم «صندوق اليواقيت ألعمال المواقيت»،
وأهم أجزائها إبرة مغناطيسية لمعرفة الجهات األربع ،ثم رسوم
لمعرفة القِبلة في بعض البلدان ،إضافة إلى مزولة شمسية تميل
إلى األفق بقدر عرض البلد ،ثم دائرة استوائية كلية يقاس بها
الوقت ليالً ونهاراً ،ثم أقواس مختلفة المطابع الفلكية.

جامع المهمندار

تم بناء الجامع عام  ،1247وفيه مزولة شمسية ُحفِرت على
قاعدة المئذنة ،وهي ذات نقوش فريدة ،غير أن مشيرها مفقود ،وال
يمكن رؤية هذه الساعة إلاّ أثناء صعود مؤ ّذن الجامع إلى شرفة
المئذنة ،ما يدل على أنهم كانوا كثيرا ً ما يشترطون على المؤ ّذن
ضرورة إلمامه بعلوم الفلك وكيفية استخراج المواقيت من خالل
المزاول.

ساعة باب الفرج

ومع انحسار المواقيت الشرقية وهيمنة التوقيت الغربي،
ُوضع حجر األساس لمنارة ساعة حلب المعروفة بـ«ساعة باب
الفرج» ،أحد أبواب حلب األثرية السبعة ،وذلك عام  ،1898وقد
تبرع أبناء حلب من ذوي الثروة لعمارتها بنحو  600ليرة ذهبية
صص وجهاها الشمالي
عثمانية .وتفردت بوجوهها األربعة ،إذ ُخ ّ
والجنوبي للتوقيت الغربي ،والوجهان الشرقي والغربي للتوقيت
الشرقي.
دل على شيء ،فإنه ّ
وهذا كله إن ّ
يدل على أن االهتمام بالوقت
والتوقيت أضفى على حياة الحلبيبن ق��درا ً كبيرا ً من الحيوية
الحركة واالزده���ار والتقدم ،بشك ٍل ال نجد له مقاربة في باقي
الحضارات األخرى.

برعاية رئ��ي��س ات��ح��اد بلديات
ص���ور ع��ب��د المحسن الحسيني،
أقامت جمعية «التالقي اللبناني ـ
الكوري Home Community
 ،»Lebanese / Koreaاحتفالها
السنوي الثاني ف��ي م��رك��ز باسل
األس��د الثقافي في ص��ور ،بحضور
سفير كوريا في لبنان شوي جونغ
إيل ،قائد الكتيبة الكورية العاملة
ضمن إط��ار «يونيفيل» في جنوب
لبنان لي يون سوك ،قائمقام صور
محمد جفال ،رئيس اتحاد بلديات
ص���ور ع��ب��د المحسن الحسيني،
ن��ائ��ب رئ��ي��س بلدية ص��ور صالح
صبراوي ،وضباط الجيش اللبناني
العميد حميدان الحجار ،العميد
عباس زم��ط ،العميد وليد جوهر،
العميد صوما والعميد المتقاعد
ال��دك��ت��ور أحمد علو ،متروبوليت
ص��ور وتوابعها ل��ل��روم الملكيين
الكاثوليك المطران ميخائيل أبرص،
رئيس جمعية «التالقي اللبناني ـ

الكوري» العميد المتقاعد الدكتور
قاسم سمحات ،إضافة إلى حشد من
الفاعليات االجتماعية واإلعالمية
والبلدية ومدع ّوين.
بدأ الحفل بالنشيدين اللبناني
والكوري ،ث ّم قدّمت اإلعالمية رونيت
ضاهر بكلمة مقتضبة لالحتفال،
وأل��ق��ى الحسيني كلمة شكر فيها
الكتيبة الكورية على الدعم الذي
تقدّمه ألهالي الجنوب ضمن نطاق
انتشارها ،داعيا ً إلى تعزيز التعاون
والتنسيق مع الجيش اللبناني.
ثم ألقى السفير الكوري جونغ إيل
كلمة أك ّد فيها على العالقات المتينة
التي تربط سكان الجنوب مع القوة
الكورية ،قائالً إن ما يربط البلدين
أكثر م��ن ص��داق��ة ،ال ب��ل أخ��� ّوة في
االنسانية .مشيرا ً إلى برنامج «رحلة
عبر البحار» الذي شمل  250شخصا ً
لبنانيا ً خالل ثماني سنوات ،والذي
ّ
نظمته السفارة الكورية والكتيبة
الكورية ،حيث تمت ال��زي��ارات إلى

كوريا للتع ّرف إلى حضارتها ونقل
مشاهداتهم إلى لبنان.
بدوره ،ألقى سمحات كلمة أشاد
فيها بالكتيبة الكورية ،متحدّثا ً عن
الروابط التي تجمع بين الشعبين
ال��ل��ب��ن��ان��ي وال���ك���وري م��ن ع���ادات
وتقاليد ،مشيرا ً إل��ى دور مدينة
صور عبر التاريخ ،وإلى الرجاالت
الذين تركوا بصمات منيرة منذ اآلف
السنين حتى يومنا هذا .داعيا ً كافة
األش��خ��اص ال��ذي��ن شملتهم رحلة
ال��زي��ارة إل��ى كوريا «عبر البحار»
إلى تعزيز عمل جمعية التالقي في
المستقبل القريب.
واختتم الحفل بعرض موسيقي
وفلكلوري لطالب ثانوية شحور
ال��رس��م��ي��ة ،إض���اف���ة إل����ى ع��رض
تايكواندو وق��رع الطبول من قبل
الجنود الكوريين ،كما ق�دّم الفنان
اب��راه��ي��م ف��رح��ات أغنية «صرخة
بطل» وع��زف على العود ،ث� ّم كان
تبادل الدروع التقديرية.

ن�شاطات �إن�سانية لـ«»LWIS-CIS
ّ
تنظم مدرسة «»LWIS-CIS
ّ
مؤخراً ،نشاطات اجتماعية وتدعمها،
بغية تدريب الطالب على اكتساب
ال��ق��ي��م اإلن��س��ان��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة،
إذ يتعلمون ت��ح� ّم��ل المسؤولية
والمساعدة والخدمة والعطاء ،ما
يساعدهم أكثر في اكتشاف قدراتهم
وأهمية التعامل مع اآلخرين.
وف����ي إط�����ار ه����ذه ال��ن��ش��اط��ات
االجتماعيةّ ،
نظمت مجموعة من
التالميذ بإشراف معلّميهم ،زيارة إلى
المجاني «سعادة السما» في
المطعم ّ
منطقة برج ح ّمود ،وأدّوا الخدمات
االعتيادية في مكان كهذا ،إذ قدّموا
المساعدة إل��ى المحتاجين الذين
ي��ت��ردّدون إلى المطعم يوميا ً طلبا ً
ّ
للطعام.
وع � ّب��ر ال��ط�لاب ال��م��ش��ارك��ون عن
سعادتهم في هذا النشاط الميداني،
وع��ن غبطتهم في م� ّد يد المساعدة
إلى المحتاجين .كما ن ّوهوا بوجود
مطاعم ومحال تجارية تراعي الحالة
االقتصادية والمعيشية الصعبة لدى
شريحة من الشعب.

