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ك��م��ا يف ك��ل ���س��ن��ة، ك��ان 

مبنا�سبة  الع�سكري  العر�س 

ال�ساد�سة   اال�ستقالل  ذكرى 

الذي  االأب��رز  االحتفال  وال�ستني، 

وا�ستمتعوا  اللبنانيون  ترّقبه 

اىل  �ساخ�سني  وقائعه،  مبتابعة 

وعنوان  عّزتهم  رم��ز  جي�سهم 

اأم��ل��ه��م ب��اال���س��ت��ق��رار واالأم���ان 

وال�سيادة. 

اأمر اليوم

كلمة الرئي�س

ال�ساد�سة  ال��ذك��رى  مبنا�سبة 

رئي�س  وّجه  لال�ستقالل،  وال�ستني 

اجلمهورية العماد مي�سال �سليمان 

فيها  اعترب  كلمة  اللبنانيني  اىل 

فعل  الوطني...  »ا�ستقاللنا  اأن 

امل�سرتك  والعي�س  باحلوار  اإمي��ان 

القانون  دول���ة  اىل  والتطلع 

االإرادات  داعياً  واملوؤ�س�سات«، 

اخلرّية اىل التالقي.

بلوغ  ال يقف عند  الوطني  وواجبكم  واال�ستقالل...  احلرية  �سعلة  »اأنتم ترفعون 

هدف اأو حدود ت�سحية...«. بهذه الكلمات خاطب العماد قائد اجلي�س الع�سكريني، 

من خالل »اأمر اليوم« الرقم 16، الذي وّجهه اليهم ع�سية عيد اال�ستقالل.

ل��ب��ن��ان��ي��ة ل�����رية   3000 ال�������س���ع���ر:   •
ل��ب��ن��ان: يف  ال�������س���ن���وي  اال������س�����رتاك   •
لبن������اني�����ة لي�رة   100.000 • للأف��������راد: 
لبناني�����ة لي�����رة   200.000 • للموؤ�س�سات: 
امريكي دوالر   200 العربية:  والدول  • قرب�ص 
امريكي دوالر   250 وافريقيا:  اوروب���ا   •
امريكي دوالر   300 واوقيانيا:  ام��ريك��ا   •
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كانون الأول

كلمة الرئي�س

2
0
0

9
مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة 

وال�ستني لال�ستقالل، وّجه رئي�ش 

اجلمهورية العماد مي�سال 

�سليمان اىل اللبنانيني كلمة 

اعترب فيها اأن »ا�ستقاللنا 

الوطني... فعل اإميان باحلوار 

والعي�ش امل�سرتك والتطلع اىل 

دولة القانون واملوؤ�س�سات«.

اأيها اللبنانيون

ا�ستقالل لبنان م�سرية ن�سال طويل �ساهم فيها 

والإرادة  الثقة  ولأن  احلرية.  درب  على  اللبنانيون 

بني اللبنانيني هما اأ�سا�س عي�سهم امل�سرتك يف 

احل�سارية  ج��ذوره  ولأن  احلرية،  على  قائم  وطن 

اأوا�سر  ت��ع��ّززت  ال�سرق،  ه��ذا  عمق  يف  �ساربة 

تنوعها  على  اللبنانية  العائالت  بني  العالقات 

الديني والثقايف.

ا�ستقاللنا الوطني لي�س جمّرد حمطة من املا�سي، 

امل�سرتك  والعي�س  باحلوار،  اإمي��ان  فعل  هو  اإمن��ا 

والتطلع اىل دولة القانون واملوؤ�س�سات التي نريد. 

خ م�سريتها  اإنها دولة ال�ستقالل، التي بداأت ترت�سّ

ب�سواعد �سبابها الذين حّرروا اأر�س الوطن وقاوموا 

لالإرهاب وهزموه. خالل  وت�سّدوا  الإ�سرائيلي  العدو 

�سنة ون�سف 

توطدت  ال�سنة 

اللبنانيني  ب��ني  ال��ث��ق��ة 

التحديات  الرغم من جممل  على 

م�سرية  نتابع  نحن  وه��ا  ال�ساغطة. 

فقد  ذلك،  ومب��وؤازرة  الوطني.  الأمن  تر�سيخ 

ودوره  ومكانته  موقعه  ا�ستعادة  من  لبنان  متّكن 

الدول  مع  عالقاته  وتعزيز  الدولية،  ال�ساحة  على 

امل�سلحة  قاعدة  على  امل�ستويات،  اأعلى  على 

امل�سرتكة والحرتام املتبادل.

تخطو العالقات اللبنانية - ال�سورية اىل الأمام، 

بعد و�سعها على م�سارها الثابت وال�سحيح، وبعد 

اإجناز اخلطوة التاريخية املتمثلة باإر�ساء العالقات 

الدبلوما�سية الكاملة بني البلدين. ونريد للعالقات 

املتنامية بني لبنان و�سوريا و�سائر الدول العربية 

على  فقط  لي�س  كافة؛  املجالت  يف  تتطور  اأن 

دعا الإرادات اخلرّية اىل التالقي

رئي�ش اجلمهورية:

دولة املوؤ�س�سات هي التي

حتمي اال�ستقالل واحلريات
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ال�سعيدين الر�سمي 

واحلكومي، بل كذلك 

الأهلي  ال�سعيد  على 

القطاعات  خمتلف  وبني 

الإنتاجية و�سولً اىل حالة من 

والجتماعي  القت�سادي  التعاون 

الأمثل.

من  لبنان  متّكن  التي  للثقة  وكرتجمة 

بلورتها واإر�سائها على ال�سعيد الدويل، فقد مّت 

انتخابه، مبا ي�سبه الإجماع، للع�سوية غري الدائمة 

اأممية،  هيئة  اأرفع  ومن  ال��دويل.  الأمن  ملجل�س 

على  اأف�سل،  ب�سورة  العمل،  من  لبنان  �سيتمّكن 

حماية م�ساحله الوطنية والدفاع عن ق�سايا العرب 

�سلمية  حلول  عن  البحث  يف  وامل�ساركة  املحقة 

وعادلة للم�ساكل والنزاعات املطروحة على ال�ساحة 

الدولية. ويف طليعة هذه الق�سايا ق�سية فل�سطني 

الفل�سطينيني،  لالجئني  العودة  وحق  والقد�س، 

تقرير  دانها  التي  العن�سرية  العدوانية  ومواجهة 

منع  اأجل  ومن  املتحدة.  الأمم  يف  »غولد�ستون« 

التوطني، ينبغي و�سع خطة  اأ�سكال  اأي �سكل من 

عملية ت�سمن ذلك، بالإ�سافة اىل تنقية العالقات 

اللبنانية - الفل�سطينية من ال�سوائب التي اعرتت 

اللبناين  احلوار  موؤمتر  مقررات  وتنفيذ  �سفاءها، 

الفل�سطيني اىل جانب  ال�سالح  املتعلقة مبعاجلة 

الدولية  عالقاته  انتظام  ومع  احلياتية.  امل�سائل 

وا�ستعادة دوره اإقليمياً ودولياً، اأخذ لبنان ي�ستعيد 

مركزه املايل على الرغم من وطاأة الأزمة املالية 

ب�سكل  املغرتبون  ووَف��َد  العاملية.  والقت�سادية 

غري م�سبوق اىل وطنهم، ل جمرد �سياح وح�سب، 

واإمنا مودعني وم�ستثمرين وم�ساهمني يف نه�سة 

تتناهى  الذين  ال��رواد  هوؤلء  الوطني.  جمتمعهم 

خمتلف  يف  اليومية  اإبداعاتهم  م�سامعنا  اىل 

احلديثة  الدولة  ببناء  الأم��ل  يحدوهم  امليادين، 

يف  اللبنانيني  بني  املتجددة  الثقة  من  انطالقاً 

عي�سهم امل�سرتك، ويف توطيد ال�سلم الأهلي وقد 

قطعنا خطوات ثابتة واأكيدة يف هذا املجال بف�سل 

ت�سحيات القوى الأمنية، التي ن�سعى اىل تنمية 

قدراتها وعلى راأ�سها اجلي�س الذي ي�سهر اي�ساً مع 

�سون  على  اجلنوب  يف  املوؤقتة  الدولية  القوات 

ال�سيادة الوطنية.

املهرجانات  ع�����س��رات  رب��وع��ن��ا  يف  وُع��ق��دت 

واملوؤمترات العربية والدولية ذات الطابع العلمي 

والقت�س��ادي 

وال������ث������ق������ايف 

والريا�سي، مرثية م�ساحة 

الفكر والبحث والإبداع.

اأيها اللبنانيون

ال�ستقالل  حتمي  التي  هي  املوؤ�س�سات  دول��ة 

من  وتزيد  واخلا�سة،  العامة  احلريات  عن  وتدافع 

الوطني. ول بد يف  اللبنانيني مبجتمعهم  تعّلق 

وفق  موؤ�س�سات  بناء  ال�سروع يف  املجال من  هذا 

روؤية جديدة قائمة على احلداثة والنفتاح و�سون 

حقوق املواطنني. لقد �سبق اأن اأ�سرت يف كلمتي 

اليكم العام املا�سي، اىل اأن فل�سفة الكيان اللبناين 

قائمة على التوافق، واأن الإعتدال يف لبنان �سكل 

من اأ�سكال البطولة، بعدما عانى، طيلة عقود، من 

اآفات التطّرف والإقتتال والتدمري والتهجري.

نهج  اىل  ي�ستند  اأن  يجب  ال�سامل  الإ�سالح  اإن 

واملحا�سبة،  وامل�ساءلة  احلق  قول  يف  ال�سجاعة 

انطالقاً  والع��ت��دال  واحلكمة  احل���وار  نهج  واىل 

ق�سايانا  مقاربة  يف  الوطني  امليثاق  روح  من 

الوطنية  امل�سلحة  قاعدة  على  ال�سائكة،  الداخلية 

العام. ونحن ما زلنا نعمل يف �سوء  العليا واخلري 

التوّجه الذي ر�سمناه يف خطاب الق�سم.

القانون  دول��ة  لبناء  ال�سحيح  امل��دخ��ل  ون��رى 

واملوؤ�س�سات يف بناء دولة الإن�سان اللبناين، بعدما 

�ساهم اأجدادنا يف �سوغ حياتنا وقيمنا امل�سرتكة، 

كوا بقيم الدفاع  ووطدوا العمران يف ربوعنا، ومت�سّ

اللبنانيني،  بني  الإجتماعي  والتكافل  الأر�س  عن 

والنفتاح على العامل وحماية التنوع الثقايف لنوؤكد 

اأن لبنان اأكرث من وطن، لبنان ر�سالة. اإننا نتطلع 

تكري�ساً  الق�سائية  ال�سلطة  ا�ستقالل  م�سروع  اىل 

للعدال��ة 

لالإنتظام  وتوفرياً 

على  اإ�سالحية  اآمالً  ونعّلق  العام. 

عة،  املو�سّ الإداري��ة  الالمركزية  م�سروع  تطبيق 

وتعزيز دور البلديات يف هذا املجال ويف حتقيق 

الإمناء املتوازن للمناطق. كما نعترب حماية البيئة 

الطبيعية وتطوير ال�سناعة ال�سياحية، والقطاعات 

وهذا  اإ�سالحي.  م�سروع  اأي  اأولويات  من  الإنتاجية 

يتطلب قبل زيادة الإيرادات ت�سكيل هيئة مكافحة 

بهدف  الإن��ف��اق  وتر�سيد  الهدر  ومنع  الف�ساد، 

معاجلة الدين العام. 

اأيها اللبنانيون

اإن اإي اإ�سالح اأو تطوير يجب اأن يخدم هدفنا يف 

بناء الدولة؛ وبغية احلفاظ على امل�ساركة الكاملة 

مبا ل يناق�س ميثاق العي�س امل�سرتك، نعم اأيها 

اللبنانيون، مبا ل يناق�س ميثاق العي�س امل�سرتك 

الذي ي�سبغ الفرادة على نظامنا، تربز احلاجة اىل 

ال�سيا�سية،  الطائفية  لإلغاء  وطنية  هيئة  ت�سكيل 

وتطوير قانون النتخابات النيابية لإنتاج التمثيل 

الأف�سل، واإعادة احلقوق للمغرتبني مبا فيها حق 

اجلن�سية والنتخاب.

وعلى حتقيق  ذلك  على  اأكدنا  قد  كنا  اإذا  ونحن 

وامل�سوؤوليات،  ال�سالحيات  بني  املطلوب  التوازن 

اجلمهورية  رئا�سة  فيها  مبا  للموؤ�س�سات،  متكيناً 

ال�شرط  اأن  ن�ؤكد  فاإننا  ال�طني،  دورها  تاأدية  من 
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طبقاً  التوافق  هو  الأه��داف  هذه  لإجناز  ال�سروري 

املحا�س�سة،  عن  بعيداً  وروح��ه  الد�ستور  لن�س 

وتوزيع امل�سوؤوليات ولي�س تنازع ال�سالحيات. ول 

ي�ستقيم هذا التوّجه من دون معاجلة الثغرات التي 

ظهرت يف عمل ال�سلطات الد�ستورية بعد م�سي 

عقدين على اعتماد اتفاق الطائف ميثاقاً وطنياً، 

اللبنانيني،   بني  الإجتماعي  العقد  مبثابة  هو 

لتطبيق  ال�سعي  امل�سي يف  لنا من  بد  ل  والذي 

حكومة  ت�سكيل  يف  جنحنا  وبعدما  بنوده.  كامل 

لها يف  ماأمول  دور  اىل  نتطّلع  الوطنية،  الوحدة 

املرتاكمة  امل�سكالت  وحّل  الإ�سالح،  ور�سة  حتقيق 

للمواطنني. كما ميكن لهيئة احلوار الوطني، التي 

اإيجاد املناخات املنا�سبة للم�سي  �ستلتئم قريباً، 

احلوار  هيئة  الإ���س��الح��ي.  التوجه  ه��ذا  يف  قدماً 

اأو موازية  �سلطة جديدة مناف�سة  تكون  لن  هذه، 

لل�سلطة التنفيذية، وهي ل تنوب عنها بالتاأكيد، 

ميكنها  بل  ومبادراتها،  عملها  مع  تتعار�س  ول 

املناق�سة  لتعزيز  جامع،  وطني  كاإطار  تعمل  اأن 

الهادئة واحلوار، ومواكبة ال�سلطات ال�سرعية باإيجاد 

بدورها  ال�سطالع  من  لتمكينها  املالئم  املناخ 

وامل�سوؤوليات املوكولة اليها مبوجب الد�ستور.

يحتاج اأي م�سروع اإ�سالحي لإرادة وطنية جامعة 

نابعة من قيم ال�ستقالل. ولقد جنحت هذه الإرادة 

معظم  وحترير  الإ�سرائيلي  للعدوان  الت�سدي  يف 

جدارة  واأظهرت  الإرهاب،  ظاهرة  ومواجهة  الأر�س 

لبنان على امتالك عنا�سر القوة والقدرة، وتثبيت 

ال�سياج، حمتفظاً  الأمم، كوطن منيع  نف�سه بني 

من  تبقى  م��ا  ل���س��رتج��اع  امل��ق��اوم��ة  يف  بحقه 

كفر�سوبا  وتالل  �سبعا  مزارع  يف  املحتلة  اأرا�سيه 

واجلزء ال�سمايل من قرية الغجر مبختلف الو�سائل 

لذا، فنحن مدعوون  والقدرات املتاحة.  امل�سروعة 

الثقة  بناء  لإعادة  النجاح،  انطالقاً من هذا  اليوم، 

�سبابنا  وبطاقات  باأنف�سنا 

على  وب��ق��درت��ن��ا  ومب�ستقبلنا، 

من  احللول  واج��رتاح  والتطور  التاأقلم 

�سمن الثوابت الوطنية.

اأيها اللبنانيون

اىل  نظراً  لبنان  اىل  يتطلع  العامل  ك��ان  اإذا 

يف  هو  اأمامنا  التحدي  ف��اإن  املميزة،  �سيغته 

ال�ستقالل،  روح  مع  ان�سجاماً  ال�سيغة  هذه  اإجناح 

و�سيغة العي�س امل�سرتك يف اإطار ح�ساري ت�سهد 

له الإن�سانية.

عّزة  اأجل  من  التالقي  اىل  اخلرّية  الإرادات  اأدعو 

من  فيها  ما  بكل  الع�سرية  الدولة  وبناء  الوطن 

جمتمعنا  يختزنها  ودينامية  خالّقة  وقدرات  قيم 

الواجب  يفر�سه  والتزام،  و�سرف  هو عهد  الأهلي. 

وحب الوطن على كل واحد منا«.
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كانون الأول

اأمر اليوم

2
0
0

9

العماد قهوجي

يف »اأمر اليوم«:

واجبكم الوطني ال يقف عند 

بلوغ هدف اأو حدود ت�سحية

»اأنتم ترفعون �سعلة 

احلرية واال�ستقالل... 

وواجبكم الوطني ال يقف 

عند بلوغ هدف اأو حدود 

ت�سحية...«.

بهذه الكلمات خاطب 

قائد اجلي�ش العماد جان 

قهوجي الع�سكريني، من 

خالل »اأمر اليوم« الرقم 

16، الذي وّجهه اليهم 

ع�سية عيد اال�ستقالل.

اأيها الع�سكريون

احلرية  �سعلة  ترفعون  واأنتم  ونّيف،  عقود  �ستة 

وال�ستقالل، تعي�سون ق�سايا الوطن وهموم اأبنائه، 

كلما  كبواته  من  وانت�ساله  عنه  للدفاع  وتهّبون 

ع�سفت به رياح اخلطر.

اإن يف ذلك اأ�سطع برهان على التزامكم الر�سالة 

الذي تعّمد  الوطن،  اإميانكم بهذا  والَق�سم، وجتّذر 

ا�ستقالله بدماء قوافل ال�سهداء الأبرار. فاجعلوا من 

النطالقة  لتجديد  منا�سبة  املجيدة،  الذكرى  هذه 

الأ���س��الف،  مب��اآث��ر  م�ستنريين  واث��ق��ة،  بخطًى 

والكرامة  ب��ال��ع��ّزة  ناب�س  غ��ٍد  اىل  ومتطّلعني 

والعنفوان.

اأيها الع�سكريون

اعلموا اأن ال�ستقالل الناجز، ل يتحّقق اإل بحماية 

فوق  الدولة  �سيادة  راية  واإعالء  وال�سعب،  الأر�س 

كل �سرب من ترابنا الوطني. ويف التزامكم دوركم 

اأدائه  على  وحر�سكم  والإمنائي،  والأمني  الدفاعي 

الإ�ستقالل  هذا  نون  حت�سّ اإمنا  واإخال�س،  تفاٍن  بكل 

لذا  النفو�س.  يف  النبيلة  معانيه  خون  وتر�سّ

واجلهوزية  اليقظة  من  مزيد  اىل  اليوم  اأدعوكم 

يخّطط  ما  احلدود، ملواجهة  على  تنت�سرون  حيث 

يف  وال�ستمرار  الوطن،  �سد  الإ�سرائيلي  العدو  له 

بكل  والبحرية  واجلوية  الربية  خلروقاته  الت�سّدي 

على  ال���دوؤوب  العمل  كما  املتوافرة،  الإمكانات 

الدولية تنفيذاً  القوات  التعاون مع  اأوا�سر  متتني 

اىل  والوقوف   ،1701 الرقم  الأمن  جمل�س  لقرار 

اأر�سه  جانب �سعبكم املقاوم، لتعزيز �سموده يف 

واحلد من معاناته الطويلة، وعدم ال�سماح لأيادي 

حنٍي  من  با�ستقراره  تعبث  اأن  والعمالة  ال�سبهة 

اآخر، متطّلعني دائماً اىل حق لبنان النهائي  اىل 
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يف  الحتالل  قيد  تزال  ما  التي  اأر�سه  حترير  يف 

مزارع �سبعا وتالل كفر�سوبا وبلدة الغجر.

كما اأدعوكم اىل ر�ّس ال�سفوف يف ظل الأو�ساع 

اأق�سى  وب��ذل  ال��ب��الد،  بها  مت��ّر  التي  الدقيقة 

اأرواحهم  اىل  املواطنني  لطماأنة  امل�ستطاع 

يف  عليه  داأبتم  ما  على  وال�ستمرار  واأرزاق��ه��م، 

بالأمن  والعابثني  واملجرمني  الإرهابيني  تعّقب 

الأ�سهر  اأن كان لكم خالل  اأي جهة انتموا، بعد  اىل 

الفائتة، اإجنازات باهرة يف هذا املجال، �سهد لها 

القريب والبعيد.

اأيها الع�سكريون

اأنف�سكم  له  ن��ذرمت  ال��ذي  الوطني  واجبكم  اإن 

بلوغ  عند  يقف  ل  ال��ولء،  ميني  عليه  واأق�سمتم 

مهما  ت�سحية  حدود  اأو  �ساأنه،  �سما  مهما  هدف 

اليوم  منكم  يقت�سي  الواجب  وهذا  حجمها،  بلغ 

مبزيد  والتحّلي  وم�سوؤوليتكم،  بجهودكم  الرتقاء 

حتديات  ملواجهة  والثبات،  والعزم  ال�سرب  من 

املرحلة القادمة، ومواكبة م�سرية الإنقاذ واخلال�س 

الوطن اىل  ب�سفينة  للو�سول  العهد  التي يقودها 

�ساطئ الأمان.

تهت�ف  ول��ك�����م  العي��ون  ت�سخ��س  اإل��ي��ك�����م 

الوط�ن  ن�داء  تلبي�ة  يف  تت�رّددوا  فال  احلن�اجر، 

اإرث  حتفظوا  ذاك  اإذ  اأجل�ه،  من  امل�ستحيل  وب�ذل 

م�س�رق�ة  �سفح�ات  وت�سّط�روا  الغ�ايل،  �سه�دائك�م 

يف كت�اب ال�ستق�الل.





كانون الأول

ا�ستقبالت الوزير

2
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وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل

املدعي العام الدويل

ا�ستقبل الوزير املر، املدعي العام الدويل دانيال بلمار ترافقه نائبته 

ال�سيدة جوي�س تابت.

وخالل اللقاء، هناأ ال�سيد بلمار الوزير املر على اإعادة انتخابه وزيراً 

للدفاع، م�سرياً اإىل اأنه »يتطلع �سوقاً اإىل موا�سلة عالقات عمل ممتازة 

بني دوائر الوزارة املعنية ومكتبه«. كذلك، عرب ال�سيد بلمار عن اإمتنانه 

للتعاون الثمني الذي يقّدمه اجلي�س ملكتبه ولفريقه يف بريوت.

... والرئي�ش اأمني اجلمّيل

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س 

املر، الرئي�س اأمني اجلمّيل، وتداول الأو�ساع 

العامة.





كانون الأول

ا�ستقبالت القائد

2
0
0

9
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قائد اجلي�ش ي�ستقبل

قائد القوات امل�سلحة 

املاليزية

زار قائد القوات امل�سلحة 

املاليزية اجلرنال عزيزان 

اريغان قيادة اجلي�س يف 

الريزة، على راأ�س وفد ع�سكري، 

وكان يف ا�ستقباله لدى و�سوله اإىل مبنى وزارة الدفاع الوطني، قائد 

اجلي�ش العماد جان قه�جي يحيط به كبار �شباط القيادة، حيث قّدمت له 

الت�سريفات الالزمة �سرية م�سرتكة من القوات اجلوية والقوات البحرية 

وال�سرطة الع�سكرية، بالإ�سرتاك مع مفرزة من مو�سيقى اجلي�س.

ثم عقد اجتماع يف مكتب العماد قائد اجلي�س، جرى خالله التداول يف 

عالقات التعاون الع�سكري بني اجلي�سني اللبناين واملاليزي، و�سبل تفعيلها، 

ل �سيما يف جمايل التدريب واللوج�ستية. كما تناول البحث مهمات 

الوحدة املاليزية العاملة �سمن قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان. 

وتال الإجتماع عر�س اإيجاز عن اجلي�س اللبناين ومهماته، ومّت تبادل دروع 

تذكارية باملنا�سبة.

... وال�سفرية االأو�سرتالية

... وال�سفرية الباك�ستانية

اإ�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، �سفرية 

او�سرتاليا ال�سيدة جان مارغاريت دان، يف زيارة بروتوكولية مبنا�سبة 

اعتمادها �سفرية لبالدها يف لبنان.

اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، �سفرية باك�ستان 

ال�سيدة رعنة رحيم.
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... وال�سفري ال�سوداين

... وامللحق الع�سكري 

البولوين

اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، �سفري ال�سودان ال�سيد اإدري�س 

�سليمان يو�سف م�سطفى.

اإ�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، امللحق الع�سكري البولوين 

العقيد روبرت اندريج بابي�س يف زيارة بروتوكولية مبنا�سبة ت�سّلم مهماته 

كملحق ع�سكري لدى �سفارة بالده يف لبنان.

... وامللحق الع�سكري الهندي

... وامللحق الع�سكري الباك�ستاين

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، امللحق الع�سكري 

الهندي الكولونيل بوب�س كومار وجرى عر�س لالأو�ساع العامة يف البالد.

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، امللحق 

الع�سكري الباك�ستاين العقيد حيدر علي حيدر. وجرى بحث التعاون الع�سكري 

بني اجلي�سني اللبناين والباك�ستاين.
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... واملدير العام

الأمن الدولة

... واالأمني العام للمجل�ش 

االأعلى ال�سوري - اللبناين

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، املدير العام لأمن 

الدولة بالوكالة العميد الركن اليا�س كعيكاتي. وجرى بحث التعاون الأمني 

امل�سرتك بني اجلانبني.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، الأمني العام للمجل�س 

الأعلى ال�سوري - اللبناين الأ�ستاذ ن�سري خوري وبحثا الأو�ساع العامة.

... ووفداً من القوى

واالأحزاب الوطنية

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، 

وفداً من القوى والأحزاب الوطنية الذي اأ�ساد بدور 

اجلي�س يف الدفاع عن الوطن، اإىل جانب جهوده 

املبذولة للحفاظ على م�سرية ال�سلم الأهلي.

من جهته اأكد قائد اجلي�س اأن ل تهاون يف 

ق�سية الدفاع عن احلدود، و�سون اأمن املواطنني 

وكراماتهم، فاملوؤ�س�سة الع�سكرية هي لكل الوطن 

وجلميع اأبنائه من دون ا�ستثناء، ب�سرف النظر 

عن تبدل املواقع والظروف.
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... والنائب

اإميل رحمة

... والنائب

قا�سم عبد العزيز

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، رئي�س حزب الت�سامن النائب 

اإميل رحمة.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، النائب قا�سم عبد العزيز.

... والنائب �سليم كرم

... ووفداً من نواب ق�ساءي

البقاع الغربي وزحلة

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، يف 

مكتبه يف الريزة، النائب �سليم كرم.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من نواب ق�ساءي 

البقاع الغربي وزحلة �سم ال�سادة النواب: زياد القادري، اأمني وهبة، جمال 

اجلراح وعا�سم عراجي. وجرى تداول الأو�ساع يف منطقة البقاع.
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... والنائب

الوليد �سكرية

... والنائب

ناجي غاريو�ش

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، يف 

مكتبه يف الريزة، النائب الوليد �سكرية الذي 

اأ�ساد باجلهود التي يبذلها اجلي�س.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه 

يف الريزة، النائب ناجي غاريو�س.

... والنائب خ�سر حبيب

... والنائب عقاب �سقر

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الريزة، النائب خ�سر حبيب.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، النائب عقاب �سقر الذي اأعرب 

عن تقديره اجلي�س.
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... والنائب ال�سابق 

م�سباح االأحدب

... والنائب ال�سابق 

طالل املرعبي

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، النائب ال�سابق م�سباح الأحدب.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه 

يف الريزة، النائب ال�سابق طالل املرعبي.

... والنائب ال�سابق

اأحمد حبو�ش

... والنائب ال�سابق

�سالح اخلري

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، النائب ال�سابق اأحمد حبو�س.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، النائب ال�سابق �سالح اخلري.
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... والوزير ال�سابق

اأالن طابوريان

... ووفداً من جمعية 

النور الرتبوية اخلريية

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الريزة، الوزير ال�سابق األن طابوريان. وتناول 

البحث �سوؤوناً عامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الريزة، وفداً من جمعية النور الرتبوية 

اخلريية برئا�سة ال�سيخ اأحمد عبد الواحد.

... والفنان غاندي بو دياب 

ووفداً مرافقاً

... ووفداً من جمعية

الـ»يازا« 

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

الفنان غاندي بو دياب على راأ�س وفد  مرافق، 

حيث اأ�ساد اأع�ساء الوفد بدور اجلي�س يف احلفاظ على 

م�سرية ال�سلم الأهلي.

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، يف 

مكتبه يف الريزة، وفداًَ من جمعية ال�»يازا« 

وبحث معه �سوؤون اجلمعية ون�ساطاتها.
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كانون الأول

جولة القائد

2
0
0

9

جان  العماد  اجلي�س  قائد  تفّقد 

حيث  احلربية،  املدر�سة  قهوجي، 

ومن�ساآتها  ق��ي��ادت��ه��ا  ع��ل��ى  ج���ال 

العمل  �سري  على  واطلع  واأق�سامها، 

ال�شباط  اإىل  اإج��ت��م��ع  ث��م  فيها، 

املدّربني والتالمذة ال�شباط واأعطى 

توجيهاته الالزمة.

و�سّدد العماد قهوجي على »اأهمية 

يف  خ�سو�ساً  اجلي�س،  يف  التدريب 

اإعداد  يتم  حيث  احلربية  املدر�سة 

تزويدهم  خالل  من  امل�ستقبل  قادة 

ترافقهم  التي  الأ�سا�سية  املعارف 

وتكون  الع�سكرية،  حياتهم  ط��وال 

املقيا�س  م�ستمر،  ب�سكل 

الذي يعتمدونه يف تقييم 

الأحداث التي تعرت�سهم«.

»اإن  بالق�ل:  ال�شباط  التالمذة  اإىل  اجلي�ش  قائد  وت�ّجه 

املدر�سة احلربية ت�سّكل اليوم باأدائها الفّعال مثالً م�سرقاً 

عن العمل املوؤ�س�ساتي يف اجلي�س، واأنتم خري �سهود على 

اندفاعكم  بف�سل  اإليها  النت�ساب  من  متكّنتم  اإذ  ذل��ك، 

بعقيدة  منها  و�ستتخّرجون  واأهليتكم،  وكفاءاتكم  الوطني 

ع�سكرية را�سخة وبانتماء وطني خال�س«.

اأن  اإل  قائداً،  بطبعه  يولد  القائد  اأن  »�سحيح  واأ�ساف: 

�سفات القيادة يتم �سقلها وتعميق جذورها، خ�سو�ساً يف 

وبارزة،  را�سخة  ملكة  ت�سبح  بحيث  الكبري،  التعليمي  ال�سرح  هذا 

والقدرة  ال�سغائر،  عن  الرتّفع  القائد  ال�سابط  من مميزات  اأن  كما 

العدالة  يوؤمن  الذي  احلاكم  يكون  بحيث  الأم��ور،  يف  الف�سل  على 

وامل�ساواة بني اجلميع«.

ك  »التم�شّ ال�شباط اىل  التالمذة  داعياً  اجلي�ش،  قائد  العماد  وختم 

جت�شيد  واإىل  واملذهبية،  الطائفية  ونبذ  واالن�شباط  باملناقبية 

ووحدة  الوطن  على  احلفاظ  �ساأنه  من  ما  كل  والتزام  للعلم،  الولء 

اأبنائه«.

يف جولة تفقدية

على املدر�سة احلربية

العماد جان قهوجي: 

ال�سابط القائد

حاكم وَحكم
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كانون الأول

ا�ستقبالت رئي�س الأركان

2
0
0

9

رئي�ش االأركان ي�ستقبل 

وفداً نيابياً

... والنائب االأ�سرتايل 

نزيه االأ�سمر

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، 

وفداً من نواب ق�ساءي البقاع الغربي وزحلة �سم ال�سادة النواب: زياد 

القادري، اأمني وهبة، جمال اجلراح وعا�سم عراجي. وقد اأ�ساد الوفد بدور 

املوؤ�س�سة الع�سكرية يف احلفاظ على ال�سلم الأهلي.

ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، النائب 

ال�سرتايل اللبناين الأ�سل ال�سيد نزيه الأ�سمر يرافقه �سقيقه الأ�ستاذ نبيل 

الأ�سمر. وقد اأ�ساد النائب الأ�سمر بدور املوؤ�س�سة الع�سكرية يف احلفاظ على 

م�سرية ال�سلم الأهلي.

... ونائب وزير الدفاع االأملاين ووفداً مرافقاً

ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، نائب وزير 

الدفاع الأملاين الدكتور بيرت ويت�سرت، ترافقه ال�سفرية الأملانية يف لبنان 

ال�سيدة بريجيتا �سيفكر اإبريل ووفد ع�سكري اأملاين رفيع. وتناول البحث 

�سبل تفعيل التعاون الع�سكري امل�سرتك بني اجلانبني، خ�سو�ساً يف جمايل 

التدريب والتجهيز. وقد اأعرب اللواء الركن امل�سري عن �سكره احلكومة 

الأملانية للم�ساعدات الع�سكرية التي قّدمتها للجي�س اللبناين، وم�ساركة 

البحرية الملانية يف اإطار قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.
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... ووفداً ع�سكرياً رو�سياً رفيعاً

... وقائد الفرقاطة الفرن�سية

Kassard

ا�ستقبل اللواء الركن امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، وفداً ع�سكرياً رو�سياً 

رفيعاً برئا�سة نائب رئي�س الإدارة الفيدرالية للتعاون التقني الع�سكري 

ال�سيد نيكولي �سري�ستوف، الذي كان زار لبنان ملدة اأ�سبوع، تفّقد خالله 

القواعد اجلوية اللبنانية. وتناول البحث �سبل تفعيل التعاون الع�سكري 

بني اجلي�سني ال�سديقني، خ�سو�ساً جلهة تعزيز قدرات القوات اجلوية، 

والتح�سريات اجلارية لت�سلم طائرات ال�»ميغ«. وقد �سكر اللواء الركن امل�سري 

احلكومة الرو�سية على مبادرتها املهمة يف هذا املجال.

الفرن�سية  الفرقاطة  قائد  الريزة،  يف  مكتبه  يف  الأركان،  رئي�س  ا�ستقبل 

امللحق  يرافقه  ميلور،  تريي  البحري  العقيد   Kassard للطائرات  امل�سادة 

العقيد بيرتيل، يف زيارة تعارف بحثت خاللها جمالت  الفرن�سي  الع�سكري 

التعاون البحري بني اجلي�سني اللبناين والفرن�سي.

... ووفداً ع�سكرياً اإيطالياً

ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، وفداً ع�سكرياً 

اإيطالياً �سّم اجلرنالني املتقاعدين برونو توزيتي وفرنكو اجنيوين، يرافقهما 

امللحق الع�سكري يف لبنان العقيد انطونيو بيتيللي.  وقد اأثنى اللواء الركن 

امل�سري خالل الزيارة، على اجلهود التي بذلها ال�سابطان املذكوران خالل 

وجودهما يف لبنان، �سمن قيادة القوات الدولية املتعددة اجلن�سيات )خالل 

العام 1982(، ونّوه بامل�ساعدات الع�سكرية التي تقّدمها احلكومة اليطالية 

للجي�س اللبناين، وبت�سحيات الوحدة اليطالية العاملة يف اجلنوب، وما 

تنّفذه من م�ساريع اإمنائية عديدة ل�سالح اأبناء املنطقة.
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... وامللحق الع�سكري 

الربيطاين

... والفنان غاندي بو دياب 

ووفداً مرافقاًَ

ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، امللحق 

الع�سكري الربيطاين املقدم جيلز األيك باري تايلور، يرافقه عدد من اخلرباء 

الربيطانيني يف �سوؤون التدريب على حفظ الأمن الداخلي. وجرى تداول 

م�ساهمة اجلانب الربيطاين يف تدريب اجلي�س، ل �سيما يف املجالت 

الأمنية. 

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، الفنان غاندي بو دياب على 

راأ�س وفد �سّم كالً من: املحامي يو�سف حلود، ال�ساعر م�سطفى �سبيتي، 

ال�ساعر ع�سمت ح�سان، رجل الأعمال مو�سى �سكيكي، ال�سيخ اأمني بو دياب 

وال�سيد ر�سيد بو دياب. وقد اأ�ساد الوفد خالل اللقاء بدور اجلي�س يف احلفاظ 

على م�سرية ال�سلم الأهلي.

... ووفداً من منظمة االأونروا

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من منظمة الأونروا 

�سّم كالً من، مدير عام مكتب �سوؤون الأونروا يف لبنان �سالفاتوري لومباردو، 

ماري �سبلي، ال�سيخ رفيق اخلوري، ماري لويز اأبو جودة، حممد عبد العال، 

�سليم اخلازن، هادي كومار وعبد النا�سر الأيي. وقد جرى بحث مو�سوع اإعادة 

اإعمار خميم نهر البارد.
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جديد املنا�سبة
عر�ش قتايل للمجوقل
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اإنها الذكرى ال�ساد�سة وال�ستون لال�ستقالل...

كما يف كل �سنة، كان العر�ش الع�سكري االحتفال االأبرز الذي ترّقبه 

جي�سهم  اىل  �ساخ�سني  وقائعه،  مبتابعة  وا�ستمتعوا  اللبنانيون 

رمز عّزتهم وعنوان اأملهم باال�ستقرار واالأمان وال�سيادة.

ت�سّمن  االأوىل،  وللمرة  اأنه،  خ�سو�ساً  وممّيزاً،  ممتازاً  جاء  العر�ش 

االأفاعي  بـ»افرتا�ش«  وتّوجه  املجوقل،  الفوج  اأّداه  قتالياً  عر�ساً 

مبا�سرة اأمام احل�سور.

اأقيم العر�ش يف جادة �سفيق الوزان مقابل قاعدة بريوت البحرية، 

ورئي�ش جمل�ش  �سليمان،  العماد مي�سال  رئي�ش اجلمهورية  وح�سره 

ووزراء،  ونواب  احلريري،  �سعد  احلكومة  ورئي�ش  بري،  نبيه  النواب 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  جانب  اىل  واأجانب،  عرب  ودبلوما�سيون 

قهوجي وعدد كبري من املدعوين.
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الوقائع

جتّمعت الوحدات والقوى من ناحية 

�سابط  يراأ�سها  جمموعة  كل  البحر، 

يف  ونظام  ثابتة،   وقفة  م�سوؤول. 

ال�سفوف.

عند ال�ساعة الثامنة الن�سف، وبعد 

عن  اأُعِلن  املدعوين،  و�سول  انتهاء 

و�سول علم اجلي�س.

وقف جميع ال�شباط واحل�ش�ر، واأمر 

�سادق  الركن  العميد  العر�س  قائد 
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احلادي  امل�ساة  ل��واء  قائد  طلي�س 

ال�سالح  وت��ق��دمي  بالتاأهب  ع�سر، 

العلم  ع��زف��ة  املو�سيقى  فعزفت 

ولزمة الن�سيد الوطني.

رئي�س  التوايل  على  و�سل  بعدها 

الركن  ال��ل��واء  اجلي�س،  يف  الأرك���ان 

�سوقي امل�سري، قائد اجلي�س  العماد 

جمل�س  رئي�س  نائب  قهوجي،  جان 

اليا�س  الوطني  الدفاع  وزير  الوزراء 

�سعد  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  امل��ر، 

النواب  جمل�س  رئي�س  احل��ري��ري، 

نبيه بري، وقد حّيا كل منهم الأعالم 

والبيارق.
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و�سول  ول��دى  متاماً،  التا�سعة  عند 

مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�س 

ومع  اجل��م��ي��ع.  ت��اأه��ب  �سليمان، 

والن�سيد  التعظيم  حلن  مو�سيقى 

املدفعية  اأط��ل��ق��ت  ال���وط���ن���ي، 

واأُطلقت  طلقة،  وع�سرين  اإح���دى 

املدنية  والبواخر  امل��راك��ب  اأب���واق 

والع�سكرية.  

ا�ستذكار  الأ���س��م��ى،  ال���واج���ب 

حلظات  الأب������رار،  ���س��ه��دائ��ن��ا 

م��ه��ي��ب��ة ت��ظ��ّل��ل و���س��ع 

الن�سب  على  الإكليل 

على  ال��ت��ذك��اري 
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الن�سيد  لزم��ة  ثم  املوتى  عزفة  وق��ع 

فيما  ال�سهداء،  ن�سيد  فالزمة  الوطني 

َحت الأعالم. ُو�سِ

اأرواح  وك��اأن  ت�سعرنا  موؤثرة  حلظة 

حمتفلة  املكان  يف  ترفرف  ال�سهداء 

معنا بهذه املنا�سبة.

وزير  يرافقه  اجلمهورية  رئي��س 

ي�ستق�ّل  للتقالي�د،  ووفقاً  الدفاع 

جيباً ع�سك�رياً مك�سوفاً وتتبعه �سيارة 

ورئي�س  اجلي�س  قائد  اأخرى تقّل 

اىل  اجلميع  ليتوّجه  الأرك��ان، 

الرئي�سة  امل��ن�����س��ة 

العر�س  ببدء  اإيذاناً 

الع�سكري.
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انطالقة العر�ش          يف �سماء العر�س ت�سكيل جوي يحّلق حامالً العلم اللبناين وعلم اجلي�س.

                                  اأما على الأر�س فالفوج املجوقل ي�ستعد لتقدمي عر�س قتايل.

قائد الفوج العقيد الركن جورج نادر يعلن تفا�سيل العر�س الذي دام ملدة ثماين دقائق نّفذ 

خاللها عنا�شر من الف�ج القفزة احلرة وال�شق�ط من الط�افات عرب احلبال اىل البحر والرب.

انق�سوا على  املجوقلون  احلية«.  راأ�س  »اأكل  فكانت يف  الأنفا�س،  الذي حب�س  العر�س  ذروة  اأما 

الأفاعي موؤكدين اأن ل �سعوبة تقف يف وجههم. يف هذا الوقت كانت مراكب من قاعدة بريوت 

البحرية، تقدم عر�ساً خا�ساً على وجه البحر.

الأنظار  كل  فارتفعت  اللبناني�ة،  الأرزة  �سك�ل  للتحلي�ق متخ�ذاً  اجلوي  الت�سكيل  عاد  من جدي�د، 

اىل فوق.
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عر�ش التحية

اأخذ الرئي�س مكانه 

على املن�سة، اأمر قائد 

العر�س القوى »تاأّهب«، ثم تقّدم من رئي�س 

اجلمهورية اللبنانية ي�ستاأذنه ببدء العر�س قائالً: »العميد 

الركن �سادق طلي�س قائد العر�س، فخامة الرئي�س، اأطلب الإذن ببدء 

العر�س الع�سكري«. ثم اأعطى اأمر ال�ستعداد للعر�س والأوامر الالزمة لنقل 

القوى املتمركزة يف جادة �سفيق الوزان اىل نقطة الإنطالق للعر�س.

وقف اجلميع وبداأ العر�س وفقاً للرتتيب املحدد، والذي تدرب عليه امل�ساركون 

فاأده�سوا اجلميع بان�سباطهم ووقع اأقدامهم وحركة اأج�سامهم الواحدة املوّحدة، 

يحملون ال�سرف رايتهم وتظهر الكرامة على جبينهم املرفوع نحو ال�سماء.

بعد مرور علم اجلي�س اأمام املن�سة الرئا�سية، متركز على ي�سار املن�سة الر�سمية 

وبداأ عر�س التحية على وقع مو�سيقى اجلي�س والأمن الداخلي.
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ح�سور

ح�سر العر�س الرئي�س الأ�سبق للجمهورية اأمني اجلميل، رئي�سا 

رئي�س  نائب  ال�سنيورة،  وفوؤاد  ال�سابقان جنيب ميقاتي  احلكومة 

وزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  مكاري،  فريد  النواب  جمل�س 

الدفاع الوطني اليا�س املر، عقيلة الرئي�س ب�سري اجلميل النائبة 

الوزيرة  الرئي�س رينيه معو�س  ال�سابقة �سولجن اجلميل، عقيلة 

ال�سابقة نائلة معو�س، اىل جانب وزراء ونواب حاليني و�سابقني 

وممثلني عن املقامات الروحية، كما ح�سر ممثلو البعثات الدبلوما�سية املعتمدون يف لبنان، ممثلو اجل�سم الق�سائي، ممثلو الإعالم 

املرئي وامل�شم�ع واملكت�ب، ممثل� الهيئات االإقت�شادية واالإجتماعية والنقابية واالأهلية، وقادة االأجهزة االأمنية وكبار ال�شباط.







اخلطى املوّقعة

ب��داي��ة ال��ع��ر���س ك��ان��ت مع 

بخطى  ت�سري  التي  ال��وح��دات 

اخلفي�فة،  ال��ب��ي��ارق  م��وّق��ع��ة: 

املدر�سة احلربية، �سرية القوات 

من  ب�سرية  )ممثلة  ال��ربي��ة 

مدر�سة الرتباء(، �سرية القوات 

البحرية، �سري�ة القوات اجلوية، 

التعليم،  معهد  م��ن  ���س��ري��ة 

اجلمهوري،  احل�ر�س  لواء  �سرية 

الع�سكرية،  ال�سرطة  �سرية 

�سرايا الألوية 1 - 2 - 3 - 5 - 

 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6

املدرعات  فوج  اللوج�ستي،   -
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الأم��ن  ق��وى  مو�سيقى  الأول، 

العام،  الأم��ن  �سرية  الداخلي، 

�سري�ة  ال��دول��ة،  اأم���ن  �سرية 

الطب�ابة  �سري�ة  اجل��م�����ارك، 

نّقابني  ف�سيلة  الع�سكرية، 

العايل  املركز  ك��الب،  ومفرزة 

ف�سيلة  الع�سكرية،  للريا�سة 

فوج  الأرز،   - التزلج  مدر�سة 

القوى  قدماء  رابطة  الإط��ف��اء، 

جمم�وع�ة  اللبنانية،  امل�سلحة 

م���ن ال��ل��ج��ن�����ة الأومل��ب��ي�����ة، 

ك�س�اف  احت�اد  من  جمم�وع�ة 

اللبناين  والحت�������اد  ل��ب��ن�����ان 

للمر�سدات والدليالت.
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اخلطى الريا�سية

عزفت  موّقعة،  بخطى  ال�سائرة  القوى  ا�ستعرا�س  بعد 

املو�سيقى معزوفة خا�سة باخلطوة الريا�سية، فمّرت الوحدات 

- جمموعة اأوىل: �سرايا اأفواج التدخل 1 - 2 - 3 - 4 - 5 اخلا�سة وفقاً للرتتيب الآتي:

و�سرية فهود قوى الأمن.

فرع  �سرية  املغاوير،  ف��وج  �سرية  ثانية:  جمموعة   -

املكافحة، �سرية الفوج املجوقل و�سرية فوج مغاوير البحر.
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الوحدات املوؤللة
كان للوحدات املوؤللة اي�ساً دورها يف العر�س اجلميل املهيب، وهي مّرت وفقاً للرتتيب الآتي:

لواء الدعم: �سرية اإ�سارة جيب )عدد 6( و�سرية م�ساد للدروع جيب ميالن )4( وجيب تاو )4(، ال�سرطة الع�سكرية: ناقالت جند نوع فاب 

)10(، فوج املغاوير: ناقالت جند نوع فاب )10(، فوج التدخل الثاين: م�سفحات )8(، فوج التدخل الرابع: ناقالت جند م113 )10( وجيب، 

اللواء الثامن: ناقالت جند م113 )10(، فوج املدرعات الأول: دبابات م60 )10(، فوج املدفعية الأول: مدافع 155 ملم )6( وجيب، فوج 

و�سرية من قوى الأمن الداخلي على الأح�سنة.املدفعية الثاين: راجمات �سواريخ )6( وجيب، الدفاع املدين: �سيارات اإطفاء مع �سالمل )4(، فوج الإطفاء: �سيارات اإطفاء متنوعة )5(، 

بعد ذلك، تقّدم قائد العر�س من فخامة الرئي�س معلناً انتهاء العر�س الذي متّيز عن �سواه من العرو�س ال�سابقة.
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جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  زار 

الوطني  الدفاع  وزي��ر  ال���وزراء، 

قائد  امل���ر،  ال��ي��ا���س  الأ���س��ت��اذ 

قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�س 

بح�سور  ال��ريزة،  مكتبه يف  يف 

حيث  الع�سكري  املجل�س  اأع�ساء 

الذكرى  مبنا�سبة  التهاين  قّدم 

لال�ستقالل،  وال�ستني  ال�ساد�سة 

العر�س  مت��ّي��ز  ع��ل��ى  م��ث��ن��ي��اً 

اجلي�س،  قّدمه  الذي  الع�سكري، 

بالدقة والتنظيم.

قائد  قام  عينها،  وللمنا�سبة 

العر�س  انتهاء  بعد  اجلي�س، 

من  اإكليل  بو�سع  الع�سكري، 

اخلا�سة  امل��داف��ن  على  ال��زه��ر 

وزارة  يف  اجل��ي�����س،  ب�����س��ه��داء 

تكرمياً  ال��وط��ن��ي،  ال���دف���اع 

وتقديراً  ال��ط��اه��رة  لأرواح��ه��م 

�سبيل  يف  الكبرية  لت�سحياتهم 

الوطن.

الوزير املر

يهنئ قائد اجلي�ش 

ويثني على اأداء 

الع�سكريني

يف العر�ش

والقائد يكّرم ال�سهداء
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ت�سرين  من  والع�سرون  الواحد 

الثاين يوم ال�سهداء يف اجلي�س 

اللبناين. اإنه اليوم الذي ي�سبق 

وهو  ال�ستقالل،  بعيد  الحتفال 

مر�سود ملن ت�سكل دماوؤهم اأهم 

ركائز ال�ستقالل.

اإنه يوم مُتنع فيه املاأذونيات، 

مرا�سم  يف  اجلميع  لي�سارك 

التكرمي.

الثاين  ت�سرين   21 �سباح 

2009 ح�سر رئي�س الأركان اللواء 

ونوابه  امل�سري  �سوقي  الركن 

وق���ادة امل��دي��ري��ات والأج��ه��زة 

والوحدات و�سباطها واملواطنون 

الذي  الحتفال  لها،  التابعون 

الدفاع  وزارة  باحة  يف  اأق��ي��م 

رفع  مرا�سم  وب��ع��د  ال��وط��ن��ي. 

الذي  اليوم«  »اأم��ر  تلي  العلم 

العماد  اجل��ي�����س  ق��ائ��د  وّج��ه��ه 

الع�سكريني  اىل  قهوجي  ج��ان 

من  اإكليل  وو�سع  باملنا�سبة، 

الزهر با�سم العماد قهوجي على 

ن�سب اخلالدين.

الكربى والقطع امل�ستقلة، ويف قيادات  الع�سكرية والوحدات  اأقيمت احتفالت مماثلة يف قيادات املناطق  كذلك 

املناطق والقوات اجلوية والبحرية والطبابة الع�سكرية واملدر�سة احلربية.

م�سهد تكرر و�سيظل يتكرر كل عام ويف كل ثكنة: علم يرفرف، �سفوف مرتا�سة يظللها الوقار: دقيقة �سمت، عزفة 

املوتى، لزمة الن�سيد الوطني، ن�سيد ال�سهداء، »لنتذكر �سهداءنا«، وياأتي اجلواب »لن نن�ساهم اأبداً«، نعم لن نن�ساهم 

اأبداً، فبالوفاء ت�سان العهود والأوطان.
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رئي�س  ممثلو  و���س��ع  ال���س��ت��ق��الل،  ذك���رى  يف 

ورئي�س  ال��ن��واب  جمل�س  ورئي�س  اجلمهورية 

احلكومة الأكاليل على اأ�سرحة رجالت ال�ستقالل.

ايلي  النائب  و�سع  كذلك  الوزير بطر�س حرب،  الإكليل  و�سع  اخلوري  ب�سارة  الرئي�س  على �سريح 

عون اإكليالً على �سريح الرئي�س كميل �سمعون. وزار الوزير زياد بارود �سريح الرئي�س فوؤاد �سهاب، 

بينما و�سع الوزير عدنان الق�سار اإكليالً على �سريح الرئي�س ريا�س ال�سلح واآخر على �سريح الرئي�س 

�سائب �سالم. كذلك و�سع النائب هاين قبي�سي اإكليالً على �سريح حبيب اأبو �سهال، وزار الوزير علي 

اأر�سالن  الأمري جميد  النائب مروان فار�س �سريح  زار  الرئي�س �سربي حمادة، بينما  ال�سامي �سريح 

وبيت ال�ستقالل يف ب�سامون. وو�سع الوزير طارق مرتي اإكليالً على �سريح �سليم تقال، والوزير ح�سن 

عدنان  �سريح  على  منيمنة 

رحال  ريا�س  النائب  احلكيم. 

زار �سريح حميد فرجنية، بينما 

بيار  �سريح  على  الإكليل  و�سع 

خليفة،  ج���واد  حممد  اجلميل 

وحمل النائب علي خري�س اإكليالً 

اىل �سريح عادل ع�سريان، فيما 

و�سع الوزير بطر�س حرب اإكليالً 

على �سريح عبد احلميد كرامي.

الوزير اليا�س املر و�سع اإكليالً 

اأمام متثال الأمري فخر الدين على مدخل وزارة الدفاع الوطني.

وزار الوزير زياد بارود حملة ال�سنائع حيث اللوحة التذكارية لغتيال الرئي�س رينيه معو�س، وو�سع 

عليها اإكليالً.

وو�سع الوزير حممد ال�سفدي اإكليالً على �سريح الرئي�س ال�سهيد رفيق احلريري يف �ساحة ال�سهداء، 

بينما زار النائب قا�سم ها�سم قلعة را�سيا.
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اجلمهورية  رئي�ش  فخامة  برعاية 

اأقامت قيادة  العماد مي�سال �سليمان، 

اجلي�ش وموؤ�س�سة اللواء الركن ال�سهيد 

مبنا�سبة  وجنازاً  قدا�ساً  احلاج  فرن�سوا 

وذلك  اإ�ست�سهاده  على  �سنتني  مرور 

يف كني�سة مار اليا�ش - اإنطليا�ش.

الذكرى الثانية ال�ست�سهاد اللواء الركن احلاج

قدا�ش وكلمات ت�ستعيد ب�سماته 

القيادية وت�سحياته وو�سيته اإىل الرفاق

احل�سور

الوزير  اجلمهورية  رئي�س  ممثل  الإحتفال  ح�سر 

النواب  جمل�س  رئي�س  ممثل  اأوغا�سبيان،  جان 

الوزراء  اأيوب حميد، ممثل رئي�س جمل�س  النائب 

الوزير فادي عبود، ممثل وزير الدفاع اللواء الركن 

اللواء  اجلي�س  قائد  الطيار مي�سال من�سى، ممثل 

الداخلي  الأمن  الركن نبيل قرعة، مدير عام قوى 

اللواء اأ�سرف ريفي، مدير عام اأمن الدولة العميد 

الركن  العميد  املخابرات  مدير  كعيكاتي،  اليا�س 

اإدمون فا�سل، قائد اجلي�س الأ�سبق العماد اإبراهيم 

العقيد  العام  الأم��ن  ع��ام  مدير  ممثل  طنو�س، 

العقيد  اجلمارك  عام  مدير  ممثل  خّطار،  رميون 

املتحدة  الأمم  ق��وات  قائد  ممثل  �سكر،  اليا�س 

اجلمّيل  اأم��ني  الرئي�س  ممثل  ب���ردلي،  العميد 

النائب اإيلي ماروين، وفد من نواب التيار الوطني 

ال�سابقة  الوزيرة  اهلل،  حزب  نواب  من  وفد  احلر، 

ليلى ال�سلح حمادة، قائمقام املنت الآن�سة مارلني 

ال�شباط  وذوي  البلديات  روؤ�شاء  جانب  اإىل  حداد، 

ولغاية   2006 متوز  حرب  خالل  اإ�ست�سهدوا  الذين 

تاريخه، وعدد كبري من اأفراد املوؤ�س�سة الع�سكرية 

�سباطاً ورتباَء واأفراداً و�سخ�سيات روحية واإجتماعية 

وثقافية واإعالمية.

الذبيحة االإلهية

�سور  اأبر�سية  راع��ي  الإلهية  بالذبيحة  اإحتفل 
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ممثالً  احل��اج  نبيل  �سكراهلل  امل��ط��ران  املارونية 

�سفري  بطر�س  ن�سراهلل  مار  الكاردينال  البطريرك 

الأب  اإنطليا�س،   - اليا�س  مار  دير  رئي�س  وعاونه 

جوزف عبد ال�ساتر ولفيف من الكهنة.

بعد الإجنيل املقد�س، األقى املطران احلاج عظة 

جمدداً  �سفري  البطريرك  من  بتكليف  القدا�س 

مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�س  مواقف  تاأييده 

بني  التفاهم  لرت�سيخ  يعمل  اأنه  وقال  �سليمان، 

والوحدة  ال�سيادة  مقومات  وتعزيز  اللبنانيني 

على  واأفراداً  �سباطاً  اجلي�س  قيادة  وحيا  الوطنية. 

اإىل  وت��وج��ه  ال��وط��ن.  حماية  يف  الكبري  دوره���م 

البطريرك  اأن  بالقول  ال�سهيد  واإىل عائلة  اجلي�س 

ال�سالة معهم عن روح  اإىل جانبهم ويرفع  يقف 

ال�سهيد، واأ�سار اإىل »مميزات يف �سخ�سية ال�سهيد 

وهجه«،  من  �سيئاً  الزمن  مرور  يخطف  مل  الذي 



املحبة  دائماً  كان  احلاج  فرن�سوا  �سعار  باأن  مذكراً 

اإىل  وتوجه  ال��ف��داء.  ح��دود  اآخ��ر  حتى  والت�سحية 

باإ�ست�سهادك خمرية  »لقد �سرت  بالقول:  ال�سهيد 

باأن  اآمنت  ولأنك  طيبة...  اأر�س  من  لأنك  طيبة 

لبنان ي�ستحق الت�سحية وال�سهادة«.

كلمة القيادة

ع�سو املجل�س الع�سكري اللواء الركن نبيل قرعة 

األقى كلمة قيادة اجلي�س، منوهاً مب�سرية ال�سهيد 

اأن »اجلي�س قد افتقد باإ�ست�سهاده  الكبري، معترباً 

واحداً من خرية ال�شباط الذين عرفهم يف تاريخه، 

بالعرق  املفعمة  م�سريته  بخال�سة  ك��ّون  حيث 

تاركاً  ب��الإجن��ازات،  زاخ��راً  اإرث��اً  والعطاء،  واجلهد 

ب�سمات وا�سحة يف خمتلف املراكز القيادية التي 

يف  العمليات  مديرية  توليه  اإىل  و�سولً  �سغلها، 

قيادة اجلي�س«.

واأ�ساف:

قّدمها  ال��ت��ي  ال��ب��اه��ظ��ة  ال���دم  �سريبة  »اإن 

يد  على  رفاقه  من  كوكبة  مع  الكبري  ال�سهيد 

املوؤ�س�سة  متا�سك  من  زادت  قد  والإره��اب،  الغدر 

لتوّحد  حافزاً  �سّكلت  كما  ومناعتها،  الع�سكرية 

الإرهاب  والتفافهم حولها يف مواجهة  املواطنني 

فخامة  وعد  عند  اجلي�س  فكان  اأ�سكاله،  مبختلف 

رئي�س اجلمهورية العماد مي�سال �سليمان، واإ�سرار 

ليل  العمل  بوجوب  قهوجي،  جان  العماد  قائده 

حيث  اخلطر،  العدو  هذا  اأ�سواك  اإقتالع  على  نهار 

الإرهابية،  ال�سبكات  من  العديد  تفكيك  اإ�ستطاع 

اإ�ستهدفت ع�سكريني عّزلً يف  خ�سو�ساً تلك التي 

اإىل  اإ�سافة   ،2008 العام  خالل  ال�سمال  منطقة 

العام،  اإرهابيني بارزين خالل هذا  توقيف عنا�سر 

وبالتايل اإنت�سار اجلي�س لكرامته، وجناحه يف و�سع 

ثم  ومن  واأرزاقهم،  املواطنني  باأرواح  للعبث  حٍد 

اإىل  والإرتباك،  القلق  حالة  من  بالبالد  الإنتقال 

اآفاق الأمن والإ�ستقرار والإزدهار«.

كلمة جنل ال�سهيد

جنل ال�سهيد اإيلي احلاج األقى كلمة العائلة ومما 

جاء فيها:

عريقة  موؤ�س�سة  اجلي�س  اأن  عّلمنا  من  »اأن��ت 

فرفاقك يف ال�سالح يوؤكدون كل يوم على كرامتها 

لبنان.  عن  دفاعاً  وجهتها  و�سالمة  بنيتها  ومتانة 

رفاق  اإىل  والدي  و�سايا  اإحدى  من  اليوم  ر�سالتي 

وال�سعب  الأر���س  اأمانتني:  على  حافظوا  ال�سالح 

اأبناء  ومفخرة  انبتتكم  التي  الأر�س  ملح  لتكونوا 

وجه  يف  موحداً  اأبياً  اآمناً  وطننا  ليبقى  �سعبكم 

الأخطار«.

القيادة  ووف��د  العائلة  تقّبلت  اخل��ت��ام،  ويف 

التعازي من احلا�سرين.
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حتية وفاء

2
0
0

9

�سبحي 
ال�سهيد  املقدم  موؤ�س�سة 

تواكب 

فرح  بلم�سة  والأع��ي��اد  ملوا�سم 
ا ق��وري 

ال��ع��ا

ال�سهداء  ني 
الع�سكري اأولد  ها 

ب ي�سعر  طاء، 
وع

 وبالتن�سيق مع قيادة 
نوا. فاملوؤ�س�سة

ما كا
اأين

اجلي�س حتمل عّدة الفرح وتتجول من بريوت 

ل واجلنوب.
ع وال�سما

 والبقا
ل لبنان

اىل جب

هذا ما ح�سل مع بداية العام الدرا�سي وخالل 

قطعته  وعد  من  انطالقاً  باركة، 
امل الأعياد 

ذكراه، 
موؤ�س�سة ال�سهيد على نف�سها تخليداً ل

ل لبنان.
يف �سبي

ووفاًء ملن ا�ست�سهدوا 

داء الذين ت�سلّم كل منهم حقيبة 
اأولد ال�سه

تلزم 
التي  القرطا�سية  حتتوي 

مدر�سية 

اأمنياتهم على  نوا 
دّو يل، 

احلا الدرا�سي  م 
للعا

وبو املوؤ�س�سة على اأمل 
مارات حملها مند

ا�ست

با نويل« رغباتهم. 
اأن يلبي »با

ليا  ال�سيدة  ت 
ا�ستعاد زارت��ه  بيت  كل  يف 

�سدر  �سورته 
حتتل  بطل  حكاية  العاقوري 

املحبني  ق 
�سو وعاينت  الأهل،  ووجدان  الدار 

ولهفتهم.

ت، 
يف كل بي

يف كل مرة، و
ا�ستقبال موؤثر 

الوفاء  و�سعلة  ال�سهادة  �سعلة  يتجدد،  ووعد 

ن بلبنان 
ملا اتقد الإميا

ني، طا
�ستظالن متقدت

يف نفو�س بنيه.

طاء
مل�سة الفرح والع

يف مواعيد متجددة

موؤ�س�سة املقدم 

ال�سهيد �سبحي 

العاقوري

تقديراً للجهود 

والن�ساطات املختلفة التي تقوم بها املوؤ�س�سة 

لأولد الع�سكريني ال�سهداء، منح الإحتاد العربي للمحاربني 

القدماء و�سحايا احلرب رئي�سة املوؤ�س�سة ال�سيد ليا العاقوري �سهادة 

�سكر وتقدير وعرفان يف احتفال اأقيم يف ثكنة قزحيا �سمعون - 

مبنى جواد عازار.

ت�سكر ال�سيدة ليا العاقوري كل َمن �ساهم وتعب يف هذا امل�سروع 

خ�سو�ساً مكتب رعاية �سوؤون ال�سهداء يف كل حمافظة من لبنان،

ت بال�سكر فريق عمل موؤ�س�سة املقدم ال�سهيد كما خ�سّ

�سبحي العاقوري )نتايل �ساوول، ماري جري�س،

�ساميا عبداهلل( وتوجيه املناطق.

ر
دي

ق
ت

ً �سكرا
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لطاملا كان لبنان وال يزال يفتخر مب�ؤ�س�سته الع�سكرية

ويعتز بالت�سحية التي قّدمها اأبناوؤه على مذبح ال�طن

للمحافظة على عزة ال�سعب الذي يرف�ض امل�ت

وعلى �سرف االأمة التي تنبذ اخليانة وتع�سق ال�سهادة





كانون الأول

منا�سبات وذكرى

2
0
0

9

مبنا�سبة عيدي ال�ستقالل 

والأ�سحى املبارك، قامت 

وفود من قيادة اجلي�س 

بزيارات اإىل قيادات 

املناطق والقوات اجلوية 

والبحرية واملدار�س 

واملعاهد واملواقع والألوية 

مع القطع التابعة لها 

والقطع امل�ستقلة والقوى 

املنت�سرة، حيث قّدمت 

التهاين للع�سكريني

باإ�سم العماد قائد اجلي�س 

ونقلت اإليهم توجيهات 

القيادة.

وفود القيادة 

تهنئ الع�سكريني 

بعيدي اال�ستقالل 

واالأ�سحى املبارك

74

اجلي�ش - العدد رقم 294



الأ�سحى  عيد  مبنا�سبة 

موؤ�س�سة  دعت  املبارك، 

ال�سهيد  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

اأطفال  احل���اج،  فرن�سوا 

�سهداء �ساحة ال�سرف يف 

حل�سور  اللبناين  اجلي�س 

ل�سامر  غنائية  م�سرحية 

م�سرح  على  رزق  اأب���و 

مدر�سة احلكمة، اجلديدة. 

تراوحت اأعمار الأولد بني 

�سنة،  و12  �سنوات،   4

ح�سور  يف  و���س��ارك��ه��م 

من  جمموعة  امل�سرحية 

معّوقي موؤ�س�سة الزورق.

العر�س  ن��ه��اي��ة  يف 

امل�سرحي، ُوزِّعت الهدايا 

و�سكرت  الأولد  ع��ل��ى 

اأرم���ل���ة ال���ل���واء ال��رك��ن 

ال�سيدة  احل��اج،  ال�سهيد 

لودي، كل من �سارك يف 

من  اللقاء  ه��ذا  تنظيم 

موؤ�س�سة اجلي�س اللبناين 

القائد  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى 

اإ�سافة  قهوجي  العماد 

موؤ�س�سة  اأع�����س��اء  اإىل 

اإىل  واأ���س��ارت  ال�سهيد. 

اجل�����رح ال��ك��ب��ري ال���ذي 

احلا�سرون  فيه  يت�سارك 

قائلًة:  اأ�سافت  اأنها  غري 

ي��داً  امل�����س��رية  �سنكمل 

ب��ي��د، م��ن ك��ل الأل����وان 

وال���ط���وائ���ف والأع���م���ار 

يف  �سامدين  و�سنبقى 

هذا الوطن الغايل.

عيدية الأوالد 

ال�سهداء من 

موؤ�س�سة اللواء 

الركن ال�سهيد 

فرن�سوا احلاج
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قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�س  ق��ائ��د  برعاية 

وبدعوة من بلدية مزرعة التفاح - ق�ساء زغرتا، 

عن  ال�ستارة  اإزاح��ة  حفل  تاله  وجناز  قدا�س  اأقيم 

متثال العقيد جوزف جنيب رميا ملنا�سبة الذكرى 

الع�سرين ل�ست�سهاده مع الرئي�س رينيه معّو�س.

�سرغام،  املطران  تراأ�سه  ال��ذي  القدا�س  ح�سر 

بول�س،  وجواد  معّو�س  نايلة  ال�سابقان  النائبان 

قائد  ممثالً  دروي�س  احلميد  عبد  الركن  العميد 

وفعاليات  وروحية  �سيا�سية  و�سخ�سيات  اجلي�س، 

وعائلة ال�سهيد وح�سد من املواطنني.

البلدة  �ساحة  اىل  احل�سور  توّجه  القدا�س،  وبعد 

ال�سهيد،  العقيد  ال�ستارة عن متثال  اأزيحت  حيث 

وو�سع ممثل قائد اجلي�س وال�سيدة نايلة معّو�س 

اإكليالً من الزهر، كما ت�سّلمت عائلة ال�سهيد كتاباً 

البلدة واأحد �سوارعها  يت�سمن قرار ت�سمية �ساحة 

با�سم ال�سهيد رميا تخليداً لذكراه ووفاء للموؤ�س�سة 

الع�سكرية.

األقى العميد الركن دروي�س كلمة باإ�سم  بعدها، 

العماد قائد اجلي�س، قال فيها:

ممثالً  اليوم  بينكم  اأقف  اأن  وي�سّرفني  ي�سّرين 

هذا  رعاية  جان قهوجي، يف  العماد  اجلي�س  قائد 

التفاح  مزرعة  بلدية  اإليه  دعت  الذي  الحتفال 

وفاء  حتية  لتوجيه  البلدة،  اأه��ايل  مع  بالتعاون 

اإىل �سهيدنا البطل جوزف، من خالل اإقامة ن�سب 

دان  يج�سّ باإ�سمه،  �سارع  وت�سمية  له  ت��ذك��اري 

وعظمة  ال�سهادة،  معاين  �سمّو  برمزيتهما، 

امل�سرقة  ماآثره  تبقى  كي  ال�سهيد،  ت�سحيات 

قدوة يف ال�سمائر والنفو�س، و�سعلة ي�ستنري بها 

اأبناء اجلي�س والوطن، جيالً بعد جيل.

واأ�ساف قائالً:

من  ثلة  م��ع  ج���وزف  العقيد  ا�ست�سهد  لقد 

الوحدة  �سهيد  موكب  ع��داد  م��ن  ك��ان��وا  رف��اق��ه، 

وذلك  معو�س،  رينه  الرئي�س  فخامة  الوطنية 

الحتفال  بعيد  ح�سل  غادر  اإرهابي  تفجري  نتيجة 

هدف  حيث   ،1989 ال��ع��ام  ال�ستقالل  ب��ذك��رى 

اإف�سال  اإىل  الجرامي،  العمل  هذا  وراء  يقف  من 

بالوطن يف  لالإنتقال  اجلادة  املحاولت  اأهم  اإحدى 

واخلراب،  والدمار  العبثية  احلرب  حينه، من ظالم 

دماء  فكانت  والبناء.  والنهو�س  ال�سالم  فجر  اإىل 

�سلمهم  وم�سرية  اللبنانيني  لوحدة  فداء  اجلميع، 

الوطن  �سيادة  على مذبح  طاهراً  وقرباناً  الأهلي، 

وا�ستقالله.

اأحّيي  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  باإ�سم 

واأتوّجه  واأحباءه،  واأقرباءه  ال�سهيد  عائلة  اأف��راد 

رئي�ساً  التفاح  مزرعة  بلدية  اإىل  ال�سكر  بخال�س 

واأع�ساء، واإىل اأهايل البلدة الكرام، وكل من اأ�سهم 

يف ت�سييد هذا الن�سب، واإقامة الحتفال.

حتية اإكبار واإجالل اإىل روح ال�سهيد يف عليائها، 

الت�سحية  من  ملزيد  حافزاً  اخلالدة  ماآثره  ولتبق 

�سماء  يف  �ساطعاً  جنماً  العطرة  وذك��راه  والعطاء، 

اجلي�س والوطن.

متثال للعقيد ال�سهيد رميا 

و�سارع با�سمه



يف منا�سبة عيد الإ�ستقالل، اإحتفلت قيادة اجلي�س باإطالق اإ�سم املالزم الأول 

جورج مي�سال فهد الذي اإ�ست�سهد اإبان املواجهات يف خميم نهر البارد، على 

والتي حتمل  للجي�س يف ثكنة عندقت  التابع  الع�سكري  امل�ستو�سف  مبنى 

اإ�سم املغوار ال�سهيد جورج النغيوي.

ح�سر الحتفال العميد �سامي موزايا قائد موقع عندقت ممثالً قائد اجلي�س 

العماد جان قه�جي يف ح�ش�ر �شباط الثكنة وعائلة املالزم االأول ال�شهيد ج�رج 

فهد وذوي ال�شباط ال�شهداء يف منطقة عكار.

الكرامة  الإ�ستقالل، عيد  قال فيها: ع�سية عيد  كلمة  العميد موزايا  واألقى 

التذكارية  اللوحة  عن  ال�ستار  ب��اإزاح��ة  اليوم  نحتفل  الوطنية،  وال�سيادة 

للم�ستو�سف اجلديد ملوقع عندقت، با�سم املالزم الأول ال�سهيد جورج فهد. 

ولهذا العمل امل�سّيد، بالقيم قبل احلجر، اأكرث من دللة ومعنى، فهو اأولً يعرّب 

�سفحات  اأروع  الزكية  بدمائه  �سّطر  الذي  الكبري،  ل�سهيدنا  الوفاء  عمق  عن 

الطاهرة،  بروحه  مفتدياً  املجرم،  الإره��اب  مواجهة  يف  والبطولة  الت�سحية 

اجلي�س  قيادة  اإ�سرار  يوؤكد  ثانياً  وهو  وجي�سه.  وطنه  وكرامة  �سعبه  �سالمة 

بالق�سايا  والإهتمام  املوؤ�س�سة،  تطوير  م�سرية  متابعة  على 

الظروف  من  الرغم  على  وعائالتهم،  للع�سكريني  الجتماعية 

القت�سادية ال�سعبة التي تعانيها البالد. وهو ثالثاً، لفتة كرمية 

من القيادة جتاه اأبناء منطقة عكار، املنطقة التي طاملا �سّكلت 

عروقه، مقّدمة خرية  الناب�س يف  والدم  الب�سري  اجلي�س  خزان 

اأبنائها، �سهداء يف خندق الدفاع عن الوطن، واحلفاظ على اأمنه 

واإ�ستقراره.

عندقت،  اجلديد ملوقع  امل�ستو�سف  ببناء  اعتزازنا  اإن  وقال: 

يوازيه  عليه،  فهد  جورج  ال�سهيد  الأول  امل��الزم  اإ�سم  واإط��الق 

تاأكيد التزامنا املبادئ والقيم التي م�سى يف �سبيلها ال�سهيد، 

له  اأنف�سنا  نذرنا  الذي  الواجب  نداء  لتلبية  الدائم  وا�ستعدادنا 

واأق�سمنا عليه الولء. فكل ت�سحية مهما عال �ساأنها، تهون اأمام 

دماء  بف�سل  وعلمه،  ترابه  تقّد�س  الذي  لبنان،  على  احلفاظ 

�سهدائه ال�سخّية و�سواعد اأبنائه املخل�سني.

ومن هنا، من عكار القلعة الوطنية ال�ساخمة، التي ترجتل �ساحاتها الرجال 

ال�سجعان، كما ترجتل �سفوحها اجلداول والزهور، نعاهد �سهيدنا جورج ورفاقه 

اأمانتهم الغالية، وجنعل من ماآثرهم اخلالدة، قدوة لأبناء  الأبرار، باأن ن�سون 

املوؤ�س�سة، و�سعلة ت�ستنري بها الأجيال جيالً بعد جيل.

وختم قائالً:

ال�سهيد وجميع  اأفراد عائلة  اأحيي  العماد جان قهوجي،  اجلي�س  قائد  باإ�سم 

احلا�شرين من عائالت ال�شباط ال�شهداء يف منطقة عكار، واأت�ّجه بالتهنئة اإىل 

ع�سكريي املوقع، وبال�سكر والتقدير اإىل كل من اأ�سهم يف بناء امل�ستو�سف 

واإقامة اللوحة التذكارية.

للجي�س  ذخراً  العطرة  ذكراهم  اهلل  واأدام  الأبطال،  ل�سهدائنا  واخللود  املجد 

ومنارة للوطن.

وبعد اإزاحة ال�ستارة عن اللوحة التذكارية احتفالً باإطالق اإ�سم ال�سهيد فهد 

اأرز يف باحة  على مبنى امل�ستو�سف الع�سكري، غر�س العميد موزايا �سجرة 

امل�ستو�سف تخليداً لذكرى ال�سهداء، ثم دعي احل�سور اإىل حفل تبادل اأنخاب.
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كانون الأول

اإعداد:

جان دارك ابي ياغي

اإعرف جي�سك

2
0
0

9

اإفتتاح نادي اجلي�ش اللبناين للرماية

العماد قهوجي:

م�سرون على متابعة النهو�ش باملوؤ�س�سة 

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي وح�سوره، افتتح نادي اجلي�ش اللبناين للرماية يف جممع الرئي�ش 

العماد اإميل حلود الريا�سي الع�سكري.

ح�سر االحتفال �سفري االإمارات العربية املتحدة يف لبنان ال�سيد رحمة ح�سني الزعابي الذي �ساهمت بالده 

ب�سكل اأ�سا�سي يف متويل امل�سروع باال�سرتاك مع �سركة جوزيف اأبي �سمعان، كذلك ح�سر رئي�ش االأركان اللواء 

الركن �سوقي امل�سري، واملدير العام لقوى االأمن الداخلي اللواء اأ�سرف ريفي، ومدير عام اأمن الدولة بالوكالة 

العميد اليا�ش كعيكاتي، وممثل مدير عام االأمن العام اللواء وفيق جزيني الرائد روجيه �سوما، وممثل مدير 

عام اجلمارك العميد اأ�سعد غامن العقيد �سمري حد�سيتي، ومدير املخابرات العميد الركن اإدمون فا�سل، رئي�ش 

�ملجّمع �لعميد �لركن جورج بطر�س �إىل جانب �أع�ضاء �ملجل�س �لع�ضكري وعدد من كبار �ضباط �لقيادة، �إ�ضافة 

اإىل مدير عام وزارة ال�سباب والريا�سة االأ�ستاذ زيد اخليامي، ورئي�ش االحتاد اللبناين للرماية االأ�ستاذ زياد ري�سا، 

ال�سخ�سيات  اأبي �سمعان، وعدد من  اأبي �سمعان وال�سيد مروان  ال�سيد نزيه   JO SONS ومدير عام �سركة 

الريا�سية.



االفتتاح وكلمة القائد

اللوحة  ع��ن  ال�����س��ت��ار  ب���اإزاح���ة  الح��ت��ف��ال  ب���داأ 

قّدمته  النادي  عن  ل  مف�سّ و�سرح  التذكارية، 

اأطلق  ثم   ،)JO SONS( املتعهدة  ال�سركة 

اإيذاناً  الأوىل  الرمزية  الر�سا�سة  قهوجي  العماد 

اجلميع  يتوّجه  اأن  قبل  النادي،  يف  العمل  ببدء 

األقيت  حيث  لالحتفالت  املخ�س�سة  القاعة  اإىل 

كلمات.

الفرح  اأعرب قائد اجلي�س عن  يف بداية كلمته 

بف�سل  النور،  اأب�سر  الذي  الإجناز  »بهذا  والعتزاز 

الإمارات  دولة  قبل  من  اأ�سا�سية  مادية  م�ساهمة 

�سركة  من  كرمية  وم��ب��ادرة  املتحدة،  العربية 

جتهيزه  با�ستكمال  �سمعان  اأب��ي  جوزيف  اأبناء 

جهود  ت�سافر  بف�سل  وكذلك  لحقاً،  ل�ستثماره 

املركز العايل للريا�سة الع�سكرية واإدارة املجّمع، 

اجلي�س،  قيادة  يف  املخت�سة  الأجهزة  وخمتلف 

الأمر الذي يوؤكد اأن اإرادة التعاون والبناء والتطوير 

تبقى هي الأقوى«.

واأ�ساف قائالً:

الأذه��ان،  يف  اجلندي  �سورة  اقرتنت  »لطاملا 

املتفّوق  اإمي��ان��ه،  يف  الرا�سخ  الرجل  ب�سمات 

ي�سّكل  الذي  بال�سالح  واأي�ساً  و�سجاعته،  باإرادته 

هذا  ي�ستخدمها  التي  الأوىل،  املادية  الو�سيلة 

القتالية  مبهماته  قيامه  اأث��ن��اء  يف  اجل��ن��دي 

والأمنية. من هنا فاإن قوة اجليو�س ل تقت�سر على 

ما تتحلى به من قيم وطنية واإن�سانية واأخالقية، 

وال�سيا�سية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ظ��روف  وطبيعة 

مب�ستوى  اأي�ساً  تتعلق  بل  فح�سب،  لأوطانها 

اجليد،  التدريب  ي�سّكل  حيث  الع�سكرية،  كفاءتها 

اأنواعه،  وخمتلف  وم�ستوياته،  مراحله  بجميع 

النق�س  عن  للتعوي�س  املمكنة  ال�سبل  اأهم  اأحد 

احلا�سل يف العديد والعتاد، واأبرز العوامل املوؤثرة 

على  التدريب  �سيما  ل  الكفاءة،  هذه  حتديد  يف 

التي  والتقنيات  ال�شروط  وفق  ال�شالح،  اإ�شتعمال 

اآن  يف  والإنتاجية  والدقة  ال�سرعة  حتقيق  تكفل 

واحد.

اإهتماماً  ت��زال،  وما  اجلي�س  قيادة  اأول��ت  ولقد 

خ��ا���س��اً ب��ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ت��دري��ب، م��ن خالل 

على  املعممة  ال�سنوية  التعليم  توجيهات 

الكايف  الوقت  تخ�سي�س  على  وال�سهر  الوحدات، 

الكليات  يف  املعتمدة  التعليم  مناهج  يف  له 

وبناء  حت�سري  عرب  وكذلك  واملعاهد،  واملدار�س 

وجتهيز حقول الرمي واملن�ساآت التدريبية، حيث 

يتيح  اأن  ناأمل  منها،  واح��داً  النادي  هذا  ي�سّكل 

والع�شكريني  ال�شباط  من  كبري  لق�شم  الفر�شة 
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وبالتايل  الرماية،  هواية  مبمار�سة  واملدنيني، 

متكينهم من �سقل مهاراتهم، وحت�سني قدراتهم 

ال�سخ�سية يف هذا املجال«.

واأ�سار العماد قهوجي اإىل اأنه »بالأم�س القريب 

منطقة  يف  املركزي  الرتباء  نادي  افتتاح  جرى 

يف  املركزي  الع�سكري  النادي  وقبله  ال�سمال، 

الرماية  نادي  باإفتتاح  نحتفل  واليوم  املنارة، 

الريا�سي  حلود  اإميل  العماد  الرئي�س  جممع  يف 

عاٍل  م�ستوى  وفق  جتهيزه  مّت  الذي  الع�سكري، 

من احلرفية والتقان، و�سمن املوا�سفات الدولية 

املعمول بها يف اأرقى جيو�س العامل.

اإن هذه الإجنازات التي ن�سعى اإىل حتقيق املزيد 

قيادة  اإ�سرار  عن  تعرّب  الأي��ام،  مقبل  يف  منها 

باملوؤ�س�سة  النهو�س  عملية  متابعة  على  اجلي�س 

على الرغم من كثافة املهمات الدفاعية والأمنية 

والإمنائية امللقاة على عاتقها، وهي يف الوقت 

اأبناء  من  املخل�سني  تعاون  على  دليل  عينه 

للعطاء،  املوؤ�س�سة  اأبناء  اندفاع  وعلى  الوطن، 

اخللق  بروح  ومتيزهم 

والإب�����داع والإب��ت��ك��ار، 

الإمكانات  �ساآلة  على 

املادية املتاحة«.

وخ���ت���م ب���ال���ق���ول: 

احلا�سرين  »اأح���ي���ي 

ال�سكر  بخال�س  واأتوّجه 

دول��ة  اىل  والم��ت��ن��ان 

العربية  الإم�������ارات 

امل��ت��ح��دة م���ن خ��الل 

رحمة  ال�سفري  �سعادة 

على  الزعابي،  ح�سني 

اجلديدة،  م�ساهمتها 

وه����ي ال���ت���ي ك��ان��ت 

نحو  قبل  املجّمع  بناء  يف  الأول  الف�سل  �ساحبة 

اأبناء  �سركة  اإىل  بال�سكر  اأتوّجه  كما  �سنوات،  �ست 

ب�سكل  ا�سهموا  الذين  واإىل  �سمعان،  اأبي  جوزيف 

اأو باآخر يف حتقيق هذا الإجناز، كذلك اأهنئ املركز 

الع�سكريني  وجميع  الع�سكرية،  للريا�سة  العايل 

بناديهم اجلديد.

عهدي لكم ال�ستمرار يف ور�سة النهو�س والبناء، 

على طريق جي�س قوي، ووطن حر مزدهر«.
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كلمة اأبي �سمعان

ال�سيد   «JO SONS» �سركة  عام  مدير  نائب 

اأه��داف  كلمته  يف  تناول  �سمعان  اأب��ي  م��روان 

قاله:  ومم��ا  امل��ت��ط��ورة  وجتهيزاته  امل�����س��روع 

»ح���ني زارن����ا م��وؤخ��راً 

خ��ب��رٌي ب��ري��ط��اين من 

اللم�سات  و�سع  اأج��ل 

تقدمي  وبعد  الخ��رية، 

جهوزية  عن  تقريره 

حقل الرماية ل�سركتنا، 

وبكل  »اإنني  لنا:  قال 

نادي  هذا  اأق��ول:  ثقة 

خم�سة  م���ن  رم���اي���ة 

جنوم«! 

ه��ذا  ي��ف��اج��ئ��ن��ا  مل 

�سنوات  وبعد  الأم���ر، 

م���ن ال��ع��م��ل »اأت����ى 

ليطلق  العماد  القائد 

وينطلق  عالياً  ال�سوت  فيدوي  الأوىل،  الر�سا�سة 

ي�سغطوا  مل  اأبطال  اأي��دي  من  الر�سا�س  عر�س 

يف  وح�سيناً  جميالً  وطناً  لري�سموا  اإل  يوماً  الزناد 

وجه الأطماع«.

وتابع قائالً: »فخٌر كبرٌي، اأو هو اإنت�ساٌر يحفُر يف 

قلب �سركتنا اأن تكونوا اأنتم قائد اجلي�س اللبناين 

الر�سا�سة الأوىل  اأطلقتم  العماد جان قهوجي من 

يف نادي اجلي�س اللبناين للرماية«.

واأردف قائالً: »حدث الفتتاح هذا �سيكون دافعاً 

توجيهي  ريا�سي،  هدفه  بالرماية،  لالإرتقاء  قوياً 

وتدريبي يف اآن واحد، يرمي اإىل تنمية املهارات 

الرماة وتدريبهم على �سرعة ودقة  الفردية لدى 

الريا�سية  ال��روح  �سقل  بامل�سد�س،  الت�سويب 

والفكرية«.  البدنية  قدراتهم  وتعزيز  لديهم 

وختم بتوجيه ال�سكر اإىل كل من �ساهم يف اإجناح 

هذا امل�سروع.

لل�سفري  قهوجي  العماد  ق��ّدم  اخل��ت��ام،  ويف 

�سكر  ع��رب��ون  ال��ت��ذك��اري  اجلي�س  درع  الزعابي 

مع  التذكارية  الدروع  تبادل  جرى  كما  وتقدير، 

ممثل ال�سركة املتعهدة.

الر�سا�سة االأوىل

الحتفال  عريف 

قال  ح��ردان  رولن 

»قد  كلمته:  يف 

ي�������وؤدي اإط�����الق 

الأوىل  الر�سا�سة 

اأو  �سراع  بدء  اإىل 

�سيل  اإىل  اأو  قتال 

م��ن ال��ط��ل��ق��ات ل 

وي�ستمر  ينتهي 

طويلة،  ���س��ن��ني 

اليوم،  الأوىل  الر�سا�سة  اإطالق  وقد يحّول م�سارات ويقلب معايري، لكن 

له مدلولت جّمة، هي زغردة فرح حلظة ولدة ناد، هي رق�سة انت�سار بعد 

حتقيق حلم...«.



جتهيزات النادي

والو�سائل  التقنيات  باأحدث  النادي  جتهيز  مّت 

ومدنيني،  ع�سكريني  من  للرماة  توّفر  التي 

الرماية.  هواية  مبمار�سة  والتمّتع  الثقة  الراحة، 

اإىل  مة  مق�سّ للرماية  قاعة  م��ن  م��وؤل��ف  فهو 

الك�مبي�تر،  على  ُتربَمج  رمي،  خط�ط  ع�شرة 

اإىل  و���س��ولً  م��رتاً  وع�����س��رون  خم�سة  م�سافتها 

ويحاذي  امل�سّفح.  احلديد  من  امل�سّنعة  املقذفة 

للتحّكم  �سة  خم�سّ مراقبة  غرفة  القاعة  ه��ذه 

بخط�ط الرمي كافة ب�ا�شطة نظام حتّكم متط�ر 

ي�سمح بت�سغيل الأهداف عن ُبعد وباإختيار برامج 

خا�س  و�سعي  حتّكم  نظام  اإىل  بال�سافة  للرمي، 

بكل غرفة رمي، ي�ستطيع الرامي عربها ت�سغيل 

الهدف بنف�سه، كما ي�ستطيع املراقب عرب نظام 

اأن  املراقبة  غرفة  يف  املوجود  الهوائي  الهاتف 

اإليهم تعليماته. وقد  الرماة ويوّجه  يتوا�سل مع 

بلغت تكلفة النادي حواىل مليون دولر اأمريكي.

�سالون  للرماة،  انتظار  قاعة  النادي  ي�سم  كما 

ا�ستقبال، قاعة ا�ستعالمات، واجهة لتاأجري الأ�سلحة 

واأك�س�سوارات  لوازم  لبيع  واجهة  الذخرية،  وبيع 

رئي�ساً  م�ستودعاً  للذخرية،  م�ستودعاً  الرماية، 

امل�سروبات  لتقدمي  قاعة  اخلفيفة،  لالأ�سلحة 

مولدات  غرفة  للمياه،  خزاناً  وال�ساخنة،  الباردة 

وم�سخات، حّمام.

باأحدث  النادي  جتهيز  مّت  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

اإنذار  جهاز  جانب  اإىل  والتربيد  التدفئة  تقنيات 

خا�سة  بكامريات  املراقبة  نظام  مع  للحريق 

حر�ساً على ال�سالمة العامة.

عرو�سات االأ�سهر االأوىل

الفتتاح  تلي  التي  الأوىل  الثالثة  الأ�سهر  خالل 

يكون اإيجار خط الرمي بدون مقابل بال�سافة اإىل 

اإعتماد اأ�سعار مميزة لبيع الذخرية، كما ي�ستفيد 

املجانية  الكافيترييا  خدمة  من  النادي  اأع�ساء 

وذلك عند اإبراز بطاقة الع�سوية.

اأما دوام النادي فيبداأ من ال�ساعة الواحدة ظهراً 

الأ�سبوع  اأيام  طيلة  م�ساًء  العا�سرة  ال�ساعة  حتى 

باإ�ستثناء الأعياد الر�سمية.

من  يعترب  النادي  هذا  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  يبقى 

لبنان  يف  املوجودة  الهامة  الريا�سية  املعامل 

اإقامة  اأم��ام  م�سّرعة  اأب��واب��ه  و�ستكون  حديثاً، 

يف  ودولية  عربية  حملية  ومباريات  ن�ساطات 

من  ج��زء  احل���ايل  و�سعه  يف  فهو  امل�ستقبل، 

ممار�سة  يتيح  كبري  منوذجي  ريا�سي  جمّمع 

الريا�سة  كانت  فلطاملا  الريا�سات.  اأنواع  جميع 

ولطاملا  اجليو�س  بناء  يف  الأ�سا�سية  الركائز  من 

القطاع  لهذا  ق�سوى  اأهمية  اجلي�س  قيادة  اأولت 

احليوي املنتج، ملا له من فوائد يف تقوية الإرادة 

والتجّدد  احليوية  وبعث  بالنف�س  الثقة  وتعزيز 

واإكت�ساب روح الفريق...
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طلب  ل��ت��ق��دمي 

اإنت�ساب اىل نادي 

اللبناين  اجلي�س 

يجب  ل��ل��رم��اي��ة، 

امل�ستندات  اإبراز 

ال�����ت�����ال�����ي�����ة 

للمدنيني:

�سادر  اأ�سلي  اإف���رادي  قيد  اإخ���راج   -

حديثاً )ل يزيد عن 3 اأ�سهر(.

من  م�سدقتان  �سم�سيتان  �سورتان   -

قبل خمتار املحلة.

- �سجل عديل اأ�سلي �سادر حديثاً.

- اإفادة �سكن من خمتار املحلة.

)اإذا  امل�سّد�س  رخ�سة  عن  ن�سخة   -

وجدت(.

الع�سكري،  اإ�سرتاك  اإىل  بالن�سبة  اأما 

الع�سكرية  ال��ه��وي��ة  بطاقة  فتعتمد 

اإ�سرتاك  كم�ستند  التقاعد  وبطاقة 

اإ�سافة اإىل �سورة �سم�سية واحدة.

�ضروط �النت�ضاب
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كانون الأول

اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ون�ساطات

2
0
0

9

ال�سفارة اللبنانية

يف ال�سني اأحيت

عيد اال�ستقالل

اأق�����ام ���س��ف��ري ل��ب��ن��ان ل��دى 

ال�سعبية،  ال�سني  جمهورية 

حفل  الرا�سي،  �سليمان  الأ�ستاذ 

الذكرى  مبنا�سبة  ا�ستقبال 

ال�ساد�سة وال�ستني ل�ستقالل لبنان، �سارك فيه وفد ع�سكري لبناين، برئا�سة 

ال�سني  جمهورية  اإىل  بزيارة  يقوم  كان  الذي  طلي�س،  �سادق  الركن  العميد 

ال�سينية،  العا�سمة  املقيمني يف  اللبنانيني  من  عدد  جانب  اإىل  ال�سعبية، 

و�سفراء عرب معتمدين يف بيجينغ وح�سد من روؤ�ساء البعثات الأجنبية.

 ،LU Guozeng ح�سر احلفل نائب وزير اخلارجية ال�سيني ال�سيد لو غوزنغ

م�سوؤولون �سينيون من وزارات اخلارجية والتجارة والثقافة ومن اإدارة العالقات 

اإىل  بالإ�سافة  ال�سيني،  ال�سيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  يف  الدولية 

يف  معروفة  و�سخ�سيات  العربية،  ال�سينية  ال�سداقة  جمعية  من  م�سوؤولني 

امليادين الإقت�سادية والتجارية والثقافية والإعالمية واجلامعية.

ال�ساد�سة  ال��ذك��رى  مبنا�سبة 

وال�ستني لالإ�ستقالل، اأقيم يف �سور 

حفل غداء تكرميي على �سرف قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان 

الركن ح�شني  العميد  الق�ات، ح�شره  و�شباط هذه  غراتزيان�  كالودي�  اجلرنال 

قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثالً  للعديد  الأركان  رئي�س  نائب  احلجار 

وعدد من كبار �شباط اجلي�ش اللبناين والق�ات الدولية.

وقد األقى رئي�ش جهاز االرتباط بني قيادة اجلي�ش والق�ات الدولية العميد 

الركن خليل امل�سن كلمة رّحب فيها باحل�سور، مثنياً على دور القوات  الدولية 

القرار  لتنفيذ  اجلي�س  موؤازرة  يف 

1701، ومثّمناً ت�سحيات عنا�سرها 

يف  اأبنائها  وم�ساعدة  اجلنوبية،  املناطق  ا�ستقرار  على  احلفاظ  �سبيل  يف 

املجالت احلياتية والإمنائية.

التن�سيق  تعزيز  »على  فيها  اأّك��د  كلمة  غراتزيانو  اجل��رنال  وّجه  وب��دوره، 

اجلمهورية  رئي�س  لفخامة  التهنئة  وقّدم  اللبناين«،  اجلي�س  مع  والتعاون 

العماد مي�شال �شليمان ولقائد اجلي�ش العماد جان قه�جي و�شباط امل�ؤ�ش�شة 

الع�سكرية واأفرادها مبنا�سبة عيد الإ�ستقالل.

غداء لقائد قوات االأمم املتحدة املوؤقتة و�سباطها
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اأقامت  لبنان،  �سقطوا يف  الذين  الفرن�سيني  اجلنود  ذكرى  مبنا�سبة 

ال�سفارة الفرن�سية احتفالت يف العا�سمة واملناطق، وقد تراأ�س ال�سفري 

ال�سنوبر  ق�سر  يف  املركزي  الحتفال  ب��اران  اندريه  ال�سيد  الفرن�سي 

بريوت  منطقة  قائد  املقداد  اأحمد  الركن  العميد  بح�سور  بريوت،  يف 

ممثالً قائد اجلي�س العماد جان قهوجي وعدد من امللحقني الع�سكريني 

الأجانب.

وللمنا�سبة نف�سها، قامت وفود من ال�سفارة الفرن�سية، ت�سم امللحق 

قائد  عن  ممثلني  اىل  العام،  الفرن�سي  القن�سل  الفرن�سي،  الع�سكري 

يف  الفرن�سيني  اجلنود  اأ�سرحة  على  الزهر،  من  اأكاليل  بو�سع  اجلي�س 

بريوت، البقاع وال�سمال.

كذلك، اأحيت �سفارتا بريطانيا واو�سرتاليا يف لبنان ذكرى اجلنود الذين 

ق�سوا يف احلربني العامليتني واملدفونني يف مقربة النكليز يف حارة 

�سيدا. ح�سرت الحتفال �سفريتا البلدين، كما ح�سر قائد منطقة اجلنوب 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثالً  خري�س  مارون  الركن  العميد 

وملحقون ع�سكريون وموظفون من ال�سفارة الربيطانية ودبلوما�سيون 

من دول الكومنولث واأوروبا.

احتفاالت اأحيت ذكرى جنود

فرن�سيني وبريطانيني �سقطوا يف لبنان
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ت�سليم وت�سّلم قيادة القوة البحرية الدولية

هول�ستاين«  �سلي�سفيغ   F6S« الأملانية  القيادة  �سفينة  منت  على  اأقيم 

الرا�سية يف مرفاأ بريوت، حفل ت�سليم وت�سّلم قيادة القوات البحرية العاملة 

�سمن قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، بني الأمريال الأملاين يورغن 

مانهاردت م�سّلماً والأمريال اليطايل باولو �ساندايل مت�سلماً.

بيرت  الدكتور  المل��اين  الدفاع  وزير  وم�ساعد  الدولة  وزير  الحتفال  ح�سر 

�سيفكار   - بريغيتا  املانيا  �سفري  كيكيا،  غربيال  ايطاليا  �سفري  ويت�سرت، 

ايبرييل، قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة اجلرنال كالوديو غراتزيانو، ممثل 

القوات  قائد  احلجار،  ح�سني  الركن  العميد  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد 

و�شائر  اجلانبني  من  و�شباط  املعلم،  علي  البحري  الركن  العميد  البحرية 

القطاعات، بالإ�سافة اإىل عدد من امللحقني الع�سكريني الأجانب.

الأملاين  الأم��ريال  احلجار،  الركن  العميد  اجلي�س  قائد  ممثل  قّلد  بداية، 

مانهاردت و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س ودرع اجلي�س التذكاري، وقّلد 

التقدير  و�سام  فيغنيل�س  براندت  الكومند  الملانية  ال�سفينة  قائد  اأي�ساً 

اجلرنال  األقى  بعدها،  التذكاري.  اجلي�س  ودرع  الف�سية  الدرجة  من  الع�سكري 

غراتزيانو كلمة اأكد فيها »ا�ستمرار القوات الدولية يف العمل جنباً اإىل جنب 

مع اجلي�س اللبناين، ل�سمان ال�سالم وال�ستقرار يف منطقة عملياتنا، والعمل 

من اأجل التنفيذ الناجح لوليتنا مبوجب قرار جمل�س الأمن 1701«.

�سمن  العاملة  البولندية  الوحدة  مهمات  اإنتهاء  مبنا�سبة 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة ومغادرتها لبنان نهائياً، اأقامت 

قيادة اجلي�س احتفالً تكرميياً يف ثكنة بنوا بركات يف �سور. 

رئي�س  م�سن  خليل  الركن  العميد  الحتفال  ح�سر 

جهاز االرتباط بني قيادة اجلي�ش والق�ات املذك�رة، 

ممثالً قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، م�ساعد قائد 

بردالي  كومار  املوؤقتة اجلرنال  املتحدة  الأمم  قوات 

الوحدة  قائد  غراتزيانو،  ك��الودي��و  اجل��رنال  ممثالً 

املحتفى بها الك�ل�نيل بي�تر وال�شيزاك و�شباط من 

اجلانبني.

بعد عزف مفرزة من مو�سيقى اجلي�س، الن�سيدين 

الركن  العميد  قّدم  والبولندي،  اللبناين  الوطنيني 

الف�سية  الدرجة  من  الع�سكري  التقدير  و�سام  م�سن 

ثم  وال�سيزاك،  للكولونيل  التذكاري  اجلي�س  و�سعار 

األقى كلمة توّجه فيها بال�سكر والتقدير اإىل الكتيبة 

البولندية على ما بذلته من جهود وت�سحيات طوال 

فرتة وجودها يف لبنان اعتباراً من 

العام 1992.

حفل تكرمي الكتيبة البولندية
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زارت بعثة فنية رو�سية متخ�س�سة يف اأعمال مدارج 

لالإطالع  لبنان،  احلربية  وال�سناعات  احلربية  الطائرات 

ل�ستقبال  جهوزيتها  ومدى  اللبنانية  املطارات  على 

طائرات ال�»ميغ« ولتفّقد القواعد اجلوية اللبنانية.

اجلي�س  قيادة  اإىل  بزيارة  عملها،  البعثة  ا�ستهلت 

تراأ�سه  الإيجاز  قاعة  يف  لقاء  كان  حيث  ال��ريزة،  يف 

نائب رئي�ش االركان للتجهيز وح�شره عدد من ال�شباط.

والقواعد  اجلوية  القوات  قيادة  اأي�ساً  الوفد  وزار 

و�سع  على  الزائرون  اطلع  حيث  لها  التابعة  اجلوية 

مدر�سة  وعلى  الق�سام  على  وجالوا  الطائرات  مدارج 

القوات اجلوية.

اللوج�ستي  اللواء  قيادة  الوفد  زي��ارات  �سملت  كما 

حمود  رفيق  الركن  العميد  اللواء  قائد  ا�ستقبله  حيث 

و�شباط.

بعثة فنية رو�سية ت�ستطلع امكانات ا�ستقبال الـ»ميغ«

لالأعمال  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  على  الإط��الع  اإط��ار  يف 

زار  اللبناين،  اجلي��س  ينّفذها  والتي  بالألغام  املتعلقة 

العراق   - كرد�ستان  لإقليم  التابع  الألغام  وفد من مركز 

برئا�سة ال�سيد حممد طاهر روؤوف لبنان ما بني تاريخي 

3 و2009/11/10.

املركز  يف  عقد  عمل  لقاء  ال��زي��ارة،  برنامج  وتخلل 

رئي�س  ح�سره  بالألغ�ام  املتعلق�ة  لالأعمال  اللبن�اين 

امل�ركز،  م�ن  و�شب�اط  فهم�ي  حممد  العميد  املركز 

لالإط�الع على املراح�ل التي قطع�ها الربنام�ج اللبن�اين 

جممع  اىل  زيارة  اأعقب�ه  باللغام،  املتعلقة  لالأعم�ال 

جولة  كانت  حيث  الروي�س  منطق�ة  يف  ال�سهداء  �سي�د 

جمعي�ة  نظمته  ال��ذي  الأر�سي  املع�ر�س  اأجنحة  داخ��ل 

اجل�رحى،  وموؤ�س��سة  الإ�سالم�ية  ال�سحي�ة  الهيئ�ة 

تالمذة  من  لعدد  حما�س�رة  باإلق�اء  الزي�ارة  واختتم�ت 

املدار�س.

الوطني  املركز  �سملت  جولت  عدة  للوفد  كانت  كما 

التعاون  مركز  عبيه،  بلدة  يف  والتاأهيل  للتنمية 

اللغام،  م�سابي  مل�ساعدة  جزين  يف  المنائي  الزراعي 

مركز اجلمعية اللبنانية لرعاية املعوقني يف ال�سرفند، 

جامعة البلمند، مركز بيت �سباب يف زفتا، مركز جمعية 

وزارة  اىل  بالإ�س�افة  با�ستق�اللية،  للعي�س  متكي�ن 

الإجتماعية حيث اطلع على عمل كل مركز يف  ال�سوؤون 

ال�سحايا  وم�ساعدة  اللغام  خماطر  من  التوعية  جمال 

وال�سعوبات التي تعرت�س العمل.

وفد من املركز 

العراقي 

الكرد�ستاين 

يزور لبنان 

لالإطالع 

على اخلطة 

االإ�سرتاتيجية 

لالأعمال املتعلقة 

باالألغام
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واآخر  امللكي  املدفعية  �سالح  من  اأردين  ع�سكري  وفد  قام 

اإىل لبنان بق�سد  اأكادميية  الكلية امللكية الردنية، بزيارة  من 

خربات  من  وال�ستفادة  التدريب  م�ستجدات  اآخر  على  الطالع 

واأ�ساليب  اللبناين  اجلي�س  يف  الع�سكرية  واملعاهد  الكليات 

التدريب امل�ستخدمة لديها.

تراأ�سه مدير  الإيجاز  قاعة  لقاء يف  الزيارتني،  برنامج  تخلل 

العمليات وح�شره عدد من كبار ال�شباط، تخلله عر�ش ح�ل اإن�شاء 

اجلي�س وعقيدته القتالية ونظام التدريب الذي يتبعه.

وزار الوفدان اأي�ساً، كلية فوؤاد �سهاب للقيادة والركان، املدر�سة 

احلربية، معهد التعليم، مدر�سة القوات اخلا�سة، فوج املغاوير، 

التابعة  والقواعد  البحرية  القوات  الرز،  يف  التزلج  مدر�سة 

الول  اإىل فوجي املدفعية  بالإ�سافة  اجلوية  لها، قاعدة بريوت 

الوحدات  كل من هذه  تاريخ  اإىل  الوفدان  تعّرف  وقد  والثاين. 

جال  كما  فيها،  املتبعة  واملناهج  والتدريب  التعليم  واأ�ساليب 

على املراكز التابعة لها واطلعا على الن�ساطات املنّفذة.

وكانت للوفدين عدة جولت �سياحية ثقافية اإىل بع�س املراكز 

عدة  اجلي�س  قيادة  اأقامت  كما  لبنان،  يف  الهامة  ال�سياحية 

حفالت ا�ستقبال على �سرفهما بح�سور قادة الوحدات و�سباطها 

و�شباط من اأجهزة القيادة.

وفدان ع�سكريان اأردنيان يف زيارة

اإىل الكليات واملعاهد الع�سكرية

م�ساعدات اأمريكية للمركز اللبناين 

لالأعمال املتعلقة باالألغام

املتعلقة  لالأعمال  اللبناين  املركز  اأق��ام 

بالألغام يف مركزه، احتفال ت�سّلم عتاد مقّدم 

هبة من الوليات املتحدة الأمريكية مل�سلحة 

تعمل  التي  »م��اغ«  ال�ست�سارية  املجموعة 

ال�سفرية  ح�سور  يف  امل��رك��ز،  اإ���س��راف  حتت 

وال�سيد  �سي�سون  مي�سيل  ال�سيدة  الأمريكية 

اجلي�ش  �شباط  م��ن  وع��دد  برينني  مايكل 

اللبناين.
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مدير امل�ساعدات 

اال�سرتالية يف رام اهلل 

يطلع على عمليات

نزع االألغام

وفد من ال�سفارة 

اليابانية يف املركز 

االإقليمي لالأعمال 

املتعلقة باالألغام

زار مدير برنامج امل�ساعدات ال�سرتالية يف رام 

جاكلني  ال�سيدة  ترافقه  رعد  توفيق  ال�سيد  اهلل 

ال�سلطة  لدى  اجلمعية  مندوبة  رابل  ترييزا 

مركز  هامفرد،  األي�س  والعالمية  الفل�سطينية 

يف  جوز  كفر  يف   «MAG» اللغام  لنزع  ال�ست�سارية  املجموعة  منظمة 

النبطية، حيث ا�ستمعوا اإىل اإيجاز عن عمل املنظمة يف لبنان قّدمته مديرة 

بينيكي.  كري�ستينا  ال�سيدة  املنظمة  برنامج 

املركز  من  �سابط  برفقة  الوفد  تّوجه  بعدها 

اللبناين لالأعمال املتعلقة باللغام اىل بلدة زوطر 

يتم  عنقودية  قنابل  حقلي  تفّقد  حيث  الغربية 

تنظيفهما من قبل فريقني من املنظمة املذكورة، كما ا�ستمع اإىل �سروحات 

من قبل الروؤ�ساء املبا�سرين وعاين تفجري قنبلة عنقودية.

قام ال�سيد �سيني�سي اإماتو من ال�سفارة اليابانية 

ال�سفارة  لدى  القت�سادي  التعاون  ملحق  يرافقه 

املركز  اإىل  ب��زي��ارة  تاكا�سا،  كات�سواكي  ال�سيد 

الإقليمي لالأعمال املتعلقة باللغام يف النبطية، 

حيث كان يف ا�ستقبالهما م�سري اأعمال املركز الذي قّدم اإيجازاً عن واقع م�سكلة 

اللغام والقنابل العنقودية وعمل املركز، بال�سافة اإىل املراحل التي قطعها 

باللغام.  املتعلقة  لالأعمال  اللبناين  الربنامج 

واأعقبت اليجاز، جولة اىل حقلي قنابل عنقودية 

يف بلدة كفرتبنيت، حيث تعمل على تنظيفهما 

لنزع  ال�ست�سارية  املجموعة  منظمة  من  فرق 

اللغام »ماغ«. واختتمت اجلولة بزيارة اإىل بلدة علما ال�سعب، اأ�سرف خاللها 

الوفد على عمل املنظمة »ماغ« يف تنظيف حقل قنابل عنقودية اأي�ساً.



93

اجلي�ش - العدد رقم 294

ال�سابات وال�سبان مهتمون 

بالتعرف اإىل اجلي�ش 

واالأ�سئلة حول املدر�سة 

احلربية ال تنتهي

بالطالب  الثانية  املحا�سرات  جلنة  ل��ق��اءات 

الآونة  والتالمذة م�ستمرة، وهي كانت كثيفة يف 

الأخرية خ�سو�ساً مبنا�سبة ذكرى ال�ستقالل. 

الكبو�سيني  لالآباء  املالئكة  �سيدة  مدر�سة  يف 

اأ�سعد خمول  العميد  اللجنة  رئي�س  األقى  )بدارو( 

يعاونه الرائد حمد نور الدين من منطقة بريوت، 

لدعوة  تلبية  الثانوية  املرحلة  لطالب  حما�سرة 

اإدارة املدر�سة.

واملعنى  احلقة  املواطنية  املحا�سرة  تناولت 

وال�سبان  ال�سابات  وم�سوؤولية  لال�ستقالل  احلقيقي 

للجي�س  الوطني  للدور  كما عر�ست  تر�سيخه.  يف 

تر�سيخ  يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  وم�ساهمة 

املواطنية.

طرحها  وا�سئلة  نقا�سات  املحا�سرة  اأعقبت 

�شروط  على  خا�ش  ب�شكل  رك��زوا  الذين  الطالب 

وبدا  ومناهجها،  احلربية  املدر�سة  اىل  النت�ساب 

ويف  اإليها.  بالنت�ساب  مهتماً  منهم  كبري  ق�سم 

التعليمية  الهيئة  مندوبي  من  �سكر  كان  اخلتام 

لقيادة اجلي�س التي لّبت الدعوة والتقت الطالب، 

املدر�سة  قدامى  من  العديد  اأن  اإىل  الإ�سارة  مع 

على  يواظبون  وه��م  اجلي�س  يف  �سباطاً  باتوا 

زيارتها باإ�ستمرار.

اأقمار  ال�سبعة  مدر�سة  دعوة  اللجنة  لّبت  كذلك 

)برج الرباجنة(، حيث التقى العقيد جوزف قرعة 

عن  متحدثاً  التالمذة  احلربية(  املدر�سة  )م��ن 

معاين ال�ستقالل ودور اجلي�س يف احلفاظ عليه.

يف قائمقامية املنت )اجلديدة( وتلبية لدعوة 

القائمقام عقد لقاء بهدف تعريف اجليل اجلديد 

على عمل الإدارات واملوؤ�س�سات العامة ون�ساطها، 

الأعمال  يف  خ�سو�ساً  معها،  التعاون  وجم��الت 

المنائية.

�سارك يف اللقاء العقيد بيار �سعب )من منطقة 

جبل لبنان( الذي قّدم �سرحاً حول دور اجلي�س يف 

المناء اإ�سافة اإىل دوره يف جمايل الدفاع والأمن، 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  هيكلية  عن  �سرحاً  قّدم  كما 

وكيفية الإنت�ساب اإليها، وعالقاتها باملواطنني.

القد�سني  القلبني  راهبات  ثانوية  اآخر يف  لقاء 

والرائد  قرعة  جوزف  العقيد  عقده  )ال�سيويف( 

نور  حمد  والرائد  )العمليات(  دكرمنجيان  انطوان 

كيفية  ك��ان  اللقاء  يف  الأب��رز  املو�سوع  الدين، 

اإىل  اإ�سافة  احلربية،  املدر�سة  اإىل  النت�ساب 

مهمات اجلي�س.

الذي عقد يف  اللقاء  عنوان  كان  ذاته  املو�سوع 

توىل  وقد  )زحلة(،  القد�سني  القلبني  مدر�سة 

كل  خالله  الأ�سئلة  عن  والإجابة  املعلومات  عر�س 

البقاع(،  )منطقة  جانبني  وجيه  العقيد  م��ن: 

العقيد جوزف قرعة، العقيد طالل رحال )منطقة 

البقاع(، والرائد انطوان دكرمنجيان.

يف مدر�سة اللي�سيه الفرن�سية اللبنانية الكربى 

ك�سواهم  مت�سوقني  التالمذة  ك��ان  )ال�سرفية( 

يتعلق  ما  كل  معرفة  اإىل  الخرى،  املدار�س  يف 

اأ�سبع  وقد  اجلي�س.  ومبهمات  احلربية  باملدر�سة 

فرن�سوا  العميد  قّدمه  ال��ذي  ال�سرح  ف�سولهم 

�ساهني )منطقة بريوت( والرائد حمد نور الدين.

قيادة اجلي�ش 

تطالب 

بتوخي الدقة 

واملو�سوعية

جاء  بياناً  اجلي�س  قيادة   - التوجيه  مديرية  اأ�سدرت 

فيه: »ل يزال بع�س و�سائل الإعالم، وخ�سو�ساً املكتوبة 

الع�سكرية،  باملوؤ�س�سة  تتعلق  اأموراً  يتناول  منه، 

اجلهة  هذه  اإىل  اأفرادها  بع�س  باإنتماء  الزعم  لناحية 

ال�سيا�سية اأو تلك، وين�سب ما يذكره اإىل م�سادر اأمنية 

اأو ع�سكرية اأو غري مدنية، من دون التاأكد من اأن هذه 

امل�سادر خمولة قانوناً بالت�سريح، ومن دون النظر اإىل ما ميكن اأن ي�سببه 

ذلك من �سرر معنوي لأفراد هذه املوؤ�س�سة، ومن تاأثري على �سورتها لدى 

الراأي العام.

اإن قيادة اجلي�س، ومن خلفها جميع الع�سكريني، يدركون متاماً بطالن 

هذه املزاعم، ويرون اأن ا�ستح�سار املا�سي، ونب�س الذاكرة ال�سيئة لالأحداث 

التي جرت خالل فرتات �سابقة، ل يخدم م�سرية الأمن وال�ستقرار، وهو لن 

دون  من  لقيادتهم  عنا�سرها  وولء  املوؤ�س�سة  على متا�سك  يوؤثر مطلقاً 

املو�سوعية  توخي  جمدداً،  الإعالم  بو�سائل  اجلي�س  قيادة  تهيب  غريها. 

والدقة عند تناول اأي �ساأن من �سوؤون املوؤ�س�سة الع�سكرية، وتتمنى عليها 

احل�سول على املعلومات املتعلقة بهذه املوؤ�س�سة من م�سادرها املاأذونة، 

�سعياً ملعرفة احلقيقة وحفاظاً على �سدقية اخلرب«.

كذلك، اأ�سدرت مديرية التوجيه - قيادة اجلي�س بياناً جاء فيه: »يعمد 

بع�س الأ�سخا�س يف حميط خميم نهر البارد بني فرتة 

واأخرى، اإىل القيام بت�سرفات �سلبية جتاه قوى اجلي�س 

املنت�سرة يف املنطقة، اإحتجاجاً على طبيعة الإجراءات 

الأمنية التي تتخذها هذه القوى، ويف ال�سياق عينه، 

يوا�سل عدد من الهيئات واللجان ال�سعبية واملنظمات 

احلقوقية الفل�سطينية يف املخيم، اإثارة هذا املو�سوع 

والإن�سانية  الدولية  املنظمات  مندوبي  ولدى  الإعالم،  و�سائل  يف 

واملرجعيات الدينية وال�سيا�سية، خالفاً للواقع ولروحية التدابري املتخذة، 

وب�سورة تنطوي على ت�سكيك مبهمة اجلي�س ومناقبية ع�سكرييه.

تو�سح هذه القيادة اأن الإجراءات الأمنية التي يتخذها اجلي�س، ول �سيما 

حواجز التفتي�س عند مداخل املخيم، تهدف اأولً واأخرياً اإىل احلفاظ على 

للعدالة،  واملطلوبني  الإرهابيني  ت�سلل  منع  خالل  من  الأهايل،  �سالمة 

واإدخال الأ�سلحة واملتفجرات واملمنوعات، وت�سري اإىل اأن تعليماتها وا�سحة 

وحازمة للوحدات الع�سكرية، بوجوب م�ساعدة الأهايل وت�سهيل �سوؤونهم 

احلياتية، وهي تدعو كل اجلهات احلري�سة على اأو�ساعهم، اإىل مزيد من 

عملية  وت�سريع  و�سالمتهم،  اأمنهم  وحفظ  اإقامتهم  لت�سهيل  التعاون 

اإعمار منازلهم، وعدم ال�سماح لبع�س املغر�سني بنب�س الذاكرة ال�سوداء، 

واإعادة الزمن اإىل حقبة الفو�سى التي اأحلقت اأ�سد ال�سرر باجلميع«.
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مديرية تعليم »اخلط االأزرق«  - اجلي�س  ق��ي��ادة  اأع��ل��ن��ت 

التوجيه اأنه »يف اإطار مهمة اإعادة تعليم 

اخلط الأزرق، توا�سل اللجنة التقنية التابعة للجي�س 

اللبناين بالتعاون مع فريق متخ�س�س تابع لقوات 

الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، عملها عند اخلط 

باإجراء  الأخ��رية،  الآون��ة  خالل  قامت  حيث  املذكور، 

القيا�شات امليدانية خلم�ش نقاط تقع يف املقطع 

و�سبع  رمي�س،  بلدة  مقابل  الأزرق  للخط  الثاين 

نقاط يف املقطع الثالث مقابل بلدة يارون، وقد 

تبنّي اأن ف�ارق قيا�شات النقاط املذك�رة هي �شمن 

احلدود امل�سموح بها، و�سيتم تثبيت معاملها«.

دبلوم يف 

الهند�سة 

الكهربائية للرائد 

البحري اليا�ش 

القزي

اإجازة يف علم 

االجتماع للموؤهل 

نذير م�سطفى 

ياغي

اإجازة يف التاريخ 

للمعاون عماد 

علي قا�سم

دبلوم ثقافة 

دينية للرقيب 

االأول �سادي كميل 

جبور

اإجازة يف 

التمري�ش للرقيب 

م�سطفى ر�سيد 

يون�ش

اإجازة يف اللغة 

العربية للمعاون 

االأول فادي خالد 

االأحمد

اإجازة يف علم 

النف�ش للمعاون 

حممود ح�سن 

علي

ما�سرت يف علوم 

ومهن املدينة 

للرائد فادي ن�سر 

الدين

بكالوريو�ش 

يف تقنيات 

املعلومات 

واحلو�سبة للرائد 

فادي ندمي 

احل�سنية

اليا�س نا�سيف القزي دبلوماً  البحري  الرائد  حاز 

جامعة  م��ن  الكهربائية  الهند�سة  يف  جامعياً 

«Pisa» يف اإيطاليا. 

نال املوؤهل نذير م�سطفى ياغي من لواء امل�ساة 

معهد  من  الجتماع  علم  يف  اإجازة  ع�سر،  احلادي 

العلوم الجتماعية يف اجلامعة اللبنانية.

احلر�س  لواء  من  قا�سم  علي  عماد  املعاون  نال 

الآداب  كلية  من  التاريخ  يف  اإج��ازة  اجلمهوري، 

والعلوم الن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.

لواء  من  جبور  كميل  �سادي  الأول  الرقيب  نال 

من  الدينية  الثقافة  يف  دبلوم  الثالث  امل�ساة 

مركز الثقافة الدينية الن�سانية يف ال�ساحلية.

ح��������از ال����رق����ي����ب 

جبل  منطقة  طبابة  من  يون�س  ر�سيد  م�سطفى 

من  التمري�سية  العناية  يف  فنية  اإج��ازة  لبنان 

املديرية العامة للتعليم املهني والتقني.

يف  اإج��ازة  الأحمد  خالد  فادي  الأول  املعاون  حاز 

والعلوم  الآداب  كلية  من  واآدابها  العربية  اللغة 

الن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.

فوج  م��ن  ع��ل��ي  ح�سن  امل��ع��اون حم��م��ود  ح���از 

النف�س من كلية  اإجازة يف علم  الثاين  املدفعية 

الآداب والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.

ن���ال ال���رائ���د ف���ادي 

لواء  م��ن  ال��دي��ن  ن�سر 

اجلميلة  الفنون  ما�سرت من معهد  الثالث  امل�ساة 

يف اجلامعة اللبنانية، يف »علوم ومهن املدينة« 

منهاج التنظيم والرتتيب املدينيني.

حاز الرائد فادي ندمي احل�سنية، بكالوريو�س يف 

تقنيات املعلومات واحلو�سبة من اجلامعة العربية 

املفتوحة.





96

اجلي�ش - العدد رقم 294

كانون الأول

اإعداد:

ندين البلعة

نينا عقل خليل

مناورات

2
0
0

9

قائد اجلي�ش

اأ�ساد بدقة التنفيذ والتن�سيق

فوج املغاوير

يناور بالذخرية احلّية

ومعه وحدات من قطع اأخرى

مناورة  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ح�سر 

بالذخرية  ونّفذت  املغاوير  فوج  نّظمها  �سخمة 

احلّية.

اجلوية  القوات  تكتي(  )مترين  املناورة  يف  �سارك 

منطقة  يف  وذلك  االأول  املدرعات  وفوج  والبحرية 

حامات - وجه احلجر - �سلعاتا.

لفوج  واملحرتف  املتقن  التنفيذ  على  اأثنى  قهوجي  العماد 

يف  امل�ساركة  الوحدات  بني  التن�سيق  مب�ستوى  واأ�ساد  املغاوير، 

املناورة، م�سدداً على اأهمية ا�ستكمال عملية التدريب للو�سول اإىل 

الوحدات على متابعة اجلهود  م�ستوى اجلي�ش املحرتف. وقد حّث 

الع�سكريني  امللحقني  اإىل  وتوّجه  التقّدم.  من  املزيد  �سبيل  يف 

من  بالرغم  اللبناين  للجي�ش  االحــرتايف  امل�ستوى  على  م�سدداً 

االإمكانات املتوا�سعة لديه.

احل�سور

ح�����س��ر امل����ن����اورة 

الأرك��ان  رئي�س  نائب 

العميد  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 

الرحمن  ع��ب��د  ال��رك��ن 

���س��ح��ي��ت��ل��ي، م��دي��ر 

العميد  امل��خ��اب��رات 

فا�سل،  اإدم��ون  الركن 

م���دي���ر ال��ع��م��ل��ي��ات 

مارون  الركن  العميد 

الأول  امل�ساعد  حتي، 

مل���دي���ر امل���خ���اب���رات 

ال���ع���ق���ي���د ع��ب��ا���س 

ابراهيم، قادة االأل�ية واالأف�اج، و�شباط من اأركان 

ومديرية  والتخطيط  والعديد  للتجهيز  اجلي�س 

ملحقني  اإىل  بالإ�سافة  والتوجيه،  املخابرات 

ف�ؤاد  كلية  وقائد  االأرك��ان  دور  �شباط  ع�شكريني، 

ال�شنة  �شباط  وتالمذة  واالأرك��ان  للقيادة  �شهاب 

الثالثة يف املدر�سة احلربية.

مقدمة العر�ش

املغاوير  ف��وج  قائد  ق��ّدم  التمرين،  ب��دء  قبل 

عن  مف�سالً  عر�ساً  روك��ز  �سامل  الركن  العقيد 

الع�سكرية  للعمليات  م�سهباً  و�سرحاً  الو�سع 

املقرتحة وفقاً للمناهج املتبعة يف كلية القيادة 

والأركان. وقد �سّدد على الأهمية التكتية ملنطقة 

املنطقة،  يف  ح��ي��وي  اأر����س  كمقطع  ح��ام��ات 

وبالتايل �سرورة وجود وحدات ع�سكرية يف البقعة 

وال�ستفادة من املطار املن�ساأ فيها.

التمرين  ُنظم  اأ�سا�سها  على  التي  الفر�سية  اأما 

منطقة  على  اإرهابية  جمموعات  �سيطرة  فهي 

باإجتاه  ال�سيطرة  بقعة  تو�سيع  بهدف  حنو�س 

حامات - وجه احلجر و�سلعاتا، والتن�سيق مع باقي 

اخلاليا الإرهابية لت�سمل معظم الأرا�سي اللبنانية 

وفر�س حالة من التوتر وعدم ال�ستقرار يف البالد.

مناورة ال�سديق... �سيطرة تامة

مراحل:  اأرب��ع  اإىل  ال�سديق  مناورة  ُق�سمت 

الوحدات  جهوزية  على  قائمة  حت�سريية  مرحلة 

الأوامر  واإعطاء  البرتون،  منطقة  يف  ال�سديقة 

املراكب  جمموعة  م��ع  بالتن�سيق  النهائية 

البحرية والنقل اجلوي.



يف املرحلة الأوىل، يتم اإنزال الوحدات يف بقع 

املهددة.  املنطقة  ح�ل  الط�ق  الإحكام  الهب�ط 

اإىل  التقّدم  على  تقوم  ثانية  مرحلة  وتليها 

املراكز  داخ��ل  العدو  ومهاجمة  الإنطالق  قاعدة 

الدفاعية الأمامية.

من  وح���دات  اإن���زال  الثالثة  املرحلة  يف  يتم 

ومهاجمة  امل��ح��ددة،  الأه���داف  على  ال��ط��واف��ات 

وحدات العدو يف املالجئ واملخابئ. ويف املرحلة 

القاعدة  عمق  وُيهاجم  البقعة  ُتنظف  الأخ��رية 

للق�ساء على ما تبقى من عنا�سر العدو.

العتاد واملهارات

الدعم  بني  الكامل  بالتن�سيق  التمرين  متّيز 

و�سائل  وبا�ستخدام  واملدرعات  والبحري  اجل��وي 

املراقبة املتوافرة يف اجلي�س.

توّلت  ك��اراف��ان«  »�سي�سنا  ن��وع  م��ن  ط��ائ��رة 

اإىل  كافة  املعلومات  ونقل  البقعة،  ا�ستطالع 

»هوكر  طائرة  اأغارت  كما  التكتية.  القيادة  غرفة 

اإنزال  لعملية  متهيداً  الهدف  بقعة  على  هانرت« 

بالطوافات على التالل املحيطة مبنطقة حامات.

مّت  كما  وقنا�سني،  ا�ستطالع  ا�سُتخدمت ف�سيلة 

التن�سيق بني رمايات الدعم املتوافرة من هاون 

الدبابات  81 ملم ومدفع 106 ملم مع رمايات 

التي ا�ستقدمت حديثاً اإىل اجلي�س اللبناين.

واحلذر  الإ�سابة  بدقة  الرمايات  متّيزت  وق��د 

ال�سلحة،  اأن���واع  جميع  فا�ستخدمت  املطلق. 

واملتو�سطة  م16  و  م4  ك��ال���  منها  اخلفيفة 

ك19  وم   )SAW( وم249  »م��اغ«  كالر�سا�س 

»اآر.  ال�  رمايات  اإىل  بالإ�سافة  لن�سر(،  )ق��اذف 

بي. جي«.

كما مّتت عملية دهم املبنى القائم يف منطقة 

 Fast( ال�سريع  احلبل  بوا�سطة  بالإنزال  حنو�س 

Rope( من الطوافات.
ماأدبة  املغاوير  فوج  قائد  اأقام  املناورة،  بعد 

غداء على �سرف قائد اجلي�س واحل�سور.
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نّفذت وحدة خا�سة تابعة ملديرية املخابرات، يف ح�سور قائد اجلي�س العماد جان قهوجي 

اجل�ية  للق�ات  تابعة  ع�شكرية  ط�افات  مع  وباال�شرتاك  القيادة،  �شباط  كبار  من  وعدد 

وزوارق من القوات البحرية، متريناً قتالياً �سد جمموعة اإرهابية عند �ساطئ جل الديب، تخلله دهم مباٍن 

واإنزال عنا�سر من الطوافات على منت مراكب تقل اإرهابيني.

وكفاءة  املنّفذة،  الوحدة  »باأداء  التمرين،  مراحل  خمتلف  على  اأ�سرف  الذي  قهوجي  العماد  نّوه  وقد 

عنا�سرها الذين متّيزوا بقدر كبري من احلرفية والتقان«، و�سّدد على »وجوب تكثيف التدريب النوعي ملا 

له من اأهمية يف رفع م�ستوى اجلهوزية القتالية وال�ستفادة الق�سوى من ال�سالح املتوافر لدى اجلي�س«، 

موؤكداً »�سعي قيادة اجلي�س الدائم للح�سول على اأ�سلحة واأعتدة حديثة، تتنا�سب مع طاقات الع�سكريني 

وتلبي حاجات اجلي�س الدفاعية والأمنية، يف ظل املخاطر والتحديات التي يواجهها الوطن«.

مترين قتايل 

بح�سور قائد اجلي�ش

العماد قهوجي 

ينّوه باأداء 

الوحدات

وكفاءة العنا�سر
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كانون الأول

اإعداد:

روجينا خليل

تدريبات

2
0
0

9

دورة حول اإدارة 

العمليات البحرية 

باإ�سراف فريق اأملاين

يتابع ع�سكريو 

القوات البحرية دورات 

تدريبية قتالية بهدف 

تعزيز قدراتهم. ويف 

هذ� �الإطار تابع �ضباط 

قادة دورة حول »اإدارة 

العمليات البحرية« يف 

قاعدة بريوت باإ�سراف 

فريق تدريب اأملاين.

اأهداف الدورة

البحرية  القوة  قائد  بح�سور  ال��دورة  افتتحت 

لبنان  يف  العاملة  املتحدة  الأمم  لقوات  التابعة 

الأمريال مان هارت وفريقه عن اجلانب الأملاين، 

القوات  قائد  من  كل  ح�سر  اللبناين  اجلانب  وعن 

البحرية العميد الركن البحري علي املعّلم ومدير 

العميد  البحرية  القوات  اأرك��ان  رئي�س  ال���دورة، 

البحري نزيه بارودي ومعاونه العقيد الركن البحري 

ج�زيف �شركي�ش، اإ�شافة اإىل ال�شباط التالمذة.

اأيام،  ثالثة  مدة  النظرية  الدرو�س  ا�ستغرقت 

اليا�س  البحري  الرائد  يفيدنا  ما  ح�سب  ترّكزت 

ال�سياح الذي تابع الدورة حول خم�سة اأهداف هي:

اأوالً: ت�سنيف الأهداف يف البحر.

ثانياً: اإجراءات التحقق.

ثالثاً: بناء و�سبط �سورة امل�سطح املائي.

ـــعـــاً: ال��ق��ي��ادة  راب

واإج���راءات  وال�سيطرة 

اإتخاذ القرار.

البحث  ــاً:  خــامــ�ــس

والإنقاذ.

وي�����س��ي��ف ال���رائ���د 

احل�سيني  خالد  البحري 

)ه�����و اأي�������س���اً اأح����د 

العمليات  اإدارة  ب��اأن  ال���دورة(،  يف  امل�ساركني 

البحرية تقوم على حتديد الهدف وحتليله بداية، 

ل عن احلالة  ثم تقدير املوقف ورفع تقرير مف�سّ

القرار  اإتخاذ  من  ليتمّكن  البحرية  القوات  لقائد 

واإعطاء الأمر بالتدخل واملعاجلة.

للمعاجلة  اإىل نحو �ستني حالة  تطّرق املدربون 

لة حول كيفية  وفق �سيناريوهات مدرو�سة ومف�سّ

املراكب  من  الإ�ستغاثة  نداءات  مع  مثالً  التعامل 

وذلك �سمن اإطار التدخل ملعاجلة اأمور اإن�سانية.

غرفة ال�سبكة الرادارية

اأ�سا�سياً  دوراً  ال��راداري��ة  ال�سبكة  غرفة  تلعب 

ومنها  اإليها  ت�سل  املعلومات  فكل  البحرية،  يف 

مراقبة  تتّم  خاللها  ومن  للعمل،  القوات  تنطلق 

احلدود اللبنانية و�سبط اأي خمالفة لقانون البحار 
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املراكب  دخول  حيث  من   1701 الدويل  القرار  اأو 

منها.  العدّوة  �سيما  ول  املخالفة  اأو  امل�سبوهة 

بنظام  واملجّهزة  ج��داً  املتطورة  الغرفة  ه��ذه 

الأ�سرار،  على  لل�سيطرة  حديث   Microwave
اإىل  قّدمتها  قد  الأملانية  البحرية  القوات  كانت 

اجلي�س اللبناين منذ �سنتني تقريباً.

عملياً

ي���ؤدون  ك��ان���ا  ال���دورة  تابع�ا  ال��ذي��ن  ال�شباط 

خدمتهم ب�سكل طبيعي خالل متابعتهم الدرو�س، 

فهم تابعوا العمل وفق جدول اخلدمة اليومي يف 

غرفة ال�سبكة الرادارية. وبعد اأن انتهت التدريبات 

النظرية انتقلوا اإىل ال�سق التطبيقي.

روا للمتدربني باقة من التمارين  املدربون ح�سّ

الوهمية واملفاجئة، وكانوا دائماً جاهزين ملراقبة 

ثالث  كل  الأدوار  تبادلوا  الذين  التالمذة  عمل 

على  الدورة  متابعة  اجلميع من  ليتمّكن  �ساعات 

ال�سواء.

�سالمة العن�سر البحري

كيف توؤمن �سالمة العن�سر البحري خالل معاجلة 

حالة ما يف عر�س البحر؟

ال�سوؤال  هذا  عن  ال�سياح  البحري  الرائد  يجيب 

اأي حالة، ينطلق مركب على  قائالً: خالل معاجلة 

متنه اآمر يرافقه �ستة عنا�سر على الأقل قد ي�سل 

عددهم اإىل اإثني ع�سر. يقوم اآمر املركب بفح�س 

موجة  عرب  معها  التوا�سل  خالل  من  وذلك  احلالة 

حالة  اإنها  له  تبني  اإذا  املركب،  جهاز  من  حمددة 

روتينية، يعاجلها ب�سرعة، اأما اإذا مل يتّم التجاوب 

يتدخل  ف��اإن��ه  واخل��ط��ر،  بالغمو�س  و�سعر  معه 

للمعاجلة اآخذاً بعني الإعتبار �سالمة طاقمه. ففي 

�سالمة  منها،  اخلطرة  �سيما  ول  الأح��وال  مطلق 

الأوىل. من هنا، على  تاأتي يف املرتبة  العن�سر 

كل مركب عّدة الإ�سعافات الأولية وكل عن�سر مزّود 

عتاداً يت�سمن خوذة ودرعاً و�سرتة جناة، اإ�سافة اإىل 

قّدمها  ومتطّورة  حديثة  واأجهزة  مياه  م�سخات 

احلريق  من  للحماية  اللبناين  للجي�س  الأمل��ان 

املفاجئ اأو الغرق.

اإختتام الدورة

ال�شباط  ن��ادي  يف  باإحتفال  ال���دورة  اختتمت 

امليداين تخلله ت�شليم ال�شهادات لل�شباط الذين 

الركن  العميد  البحرية  القوات  قائد  تابعوها. 

البحري املعلم قّدم باملنا�سبة درع اجلي�س و�سعار 

وتال  الأمل��اين.  التدريب  فريق  لرئي�س  اجلي�س 

الإحتفال ماأدبة غداء على �سرف الأمريال الأملاين 

مان هارت وفريق التدريب.
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كانون الأول

اإعداد:

ندين البلعة

يف امليدان

2
0
0

9

يف دورة تدريبية 

جديدة ختامها مناورة

»من يجروؤ...

فلين�سم«
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الفريق  البحر دورة تدريبية مع  عنا�سر فوج مغاوير  تابع 

 Navy« من  و�أفر�د  ورتباء  )�ضباط   »Jecet Team« االأمريكي 

وتقنيات،  معارف  عــدة  ــدورة  ال برامج  �سملت   .)»Seals

من  اكت�سبوه  ما  املتدربون  خاللها  طبق  مبناورة  واختتمت 

معارف.

ثالثة حماور

العقيد  ال��ف��وج  ق��ائ��د 

الكرمي  الركن املغوار عبد 

ال��دورة  اأن  يو�سح  ها�سم 

ركزت على ثالثة حماور:

اجلي�س،  مهمات  اأ�سا�س  يف  وهو  القن�ش،   •
فهو �سالح كان يف يد العدو يوؤذينا ويكّبدنا خ�سائر، 

تقّدمه  فنوقف  عدونا  به  نواجه  بحوزتنا  كان  واإذا 

وندعوه للحذر.

االآهلة، حيث ت�سطر  االأماكن  يف  • القتال 
القتال،  النوع من  اإىل خو�س هذا  اخلا�سة  القوات 

لذلك.  مهيئاً  الع�سكري  يكون  اأن  ينبغي  لذلك 

واأ�سعب  اأ�سر�س  من  هو  القتال  من  النوع  فهذا 

الع�سكري عدوه يف م�سافات  الأنواع، خالله يواجه 

رّدات  تعزيز  على  يرّكز  والتدريب  ج��داً.  قريبة 

املنا�سب  القرار  اأخذ  على  واجلراأة  ال�سريعة  الفعل 

�سائب  قرار  الع�سكري:  لدى  املنا�سب  الوقت  يف 

وحا�سم و�سريع.

قائد الفوج العقيد الركن املغوار عبد الكرمي ها�سم

يتحدث اىل الزميلة ندين



104

اجلي�ش - العدد رقم 294

املــاء  حتــت  وتفجري  قــتــال  غط�ش   •
املحور  ه��ذا  وي�سّكل  املائية،  العوائق  ــة  واإزال

الخت�سا�س الفعلي ملغاوير البحر، خ�سو�ساً عندما 

ينّفذون عمليات اإبرار بوا�سطة مراكب اإنزال كبرية 

الت�سّلل  حال  يف  اأو  �سغرية  مراكب  اأو   ،)Zodia(
بحراً.

واأ�سار العقيد الركن ها�سم اإىل اأن غطا�سي القتال 

يف اجلي�س اللبناين هم من اأكرث العنا�سر املدّربني 

يف جي�سنا ورمبا يف جيو�س العامل. فهذه املهمة 

واأ�سعبها وتتطلب موا�سفات  اأخطر املهمات  هي 

عالية ومتابعة دورات كثرية.

جولة �ساملة

الرائد جوين عقل )رئي�س ق�سم التوجيه يف فوج 

القن�س  دورة  ومدير  البحر،  مغاوير 

الأماكن  يف  والقتال 

اأو���س��ح لنا  الآه���ل���ة(، 

مّتت  ال��ت��دري��ب��ات  اأن 

الأمريكية  بال�سلحة 

و7.26   5.56 عيار  من 

ع��ي��ارات  اإىل  و����س���ولً 

مرتفعة 12.7 ملم.

�سبيب  الأول  امل���الزم 

تابع  ال��ذي  خر�س  اأب��ي 

هذه الدورة، يجد اأن مدة 

املجال  ه��ذا  يف  اأ�سبوع 

اإىل  »نحتاج  تكفي،  ل 

ودورات  وتركيز  اح��رتاف 

املهارات  تك�سبنا  عديدة 

ال��الزم��ة«. وم��ن اأب���رز ما 

الدورة،  هذه  يف  اكت�سبه 

التاأقلم مع العتاد الأمريكي 

ومعرفة املوا�سفات الالزمة 

تعلمنا  »ولقد  للقنا�س. 

يجب  القنا�س  ر�سا�سة  اأن 

ودقيقة  ف��ّع��ال��ة  ت��ك��ون  اأن 

يتعلم  اأن  وعليه  ومبا�سرة. 

والتحّمل  وال�سرب  الإنتظار 

بالذكاء  ويتحّلى  واملراقبة، 

وال�سجاعة«.

الأول  املوؤهل  بالراأي  يوؤيده 

)م����دّرب  �سعب  ب��و  ج����ورج 

قتال يف االأماكن االآهلة

ل
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الرائد جوين عقل

الرائد فادي خمول

متديدات على الرب وحت�سريات يف قعر البحر لتفجري العوائق البحرية



ال��ق��ن��ا���س(،  دورة  ورت���ي���ب 

»فالقنا�س هو اليد الطوىل للقوات اخلا�سة«. ويف 

الكثري من املهمات يكون العن�سر احلا�سم، باإمكانه 

توقيف كتيبة بكاملها وهو يف حالة الدفاع.

القنا�س  مهمة  ت�سّهل  امل��ت��ط��ورة  الج��ه��زة 

وت�سّرعها براأي املوؤهل الأول بو �سعب، و»عنا�سرنا 

العتاد  نزود  اأن  يبقى  ولكن  عالية  كفاءة  لديهم 

قيا�س  واأج��ه��زة  للمراقبة  مناظري  م��ن  ال���الزم 

اجلوي  وال�سغط  الريح  و�سرعة  والزوايا  امل�سافات 

واحلرارة، واجهزة حتديد املوقع«.

القتال يف االأماكن االآهلة

يتابع الرائد عقل احلديث عن الدورات، وينتقل 

من  منزلً  »بنينا  الآهلة:  الأماكن  يف  القتال  اإىل 

مراحل  واختربنا  للتدريب،  غ��رف   8 من  خ�سب 

وحتى  التخطيط  من  الآهلة  الأماكن  يف  القتال 

التنفيذ. وقد اأ�ساف الأمريكيون اإىل معارفنا كيفية 

دهم اأر�سية املبنى والنتقال بني الطوابق«.

املالزم الأول ح�سني ال�ساعي، م�سرف على دورة 

القتال بالأماكن الآهلة ومرتجم، لفت اإىل اأن هذه 

التي  للدورات  م�سابهة  الأمريكيني  مع  ال��دورة 

التقنيات.  يف  ف��ارق  مع  الفوج  يف  يتابعونها 

بل  الآهلة  الأماكن  للقتال يف  قاعدة  »ل  ويتابع: 

يتم تقدير الو�سع والتعامل معه. والتدريب يطّور 

القدرة  لديه  وينّمي  العن�سر  لدى  القتال  تقنية 

على التاأقلم مع الو�سع امل�ستجد وال�سرعة يف ردة 

الفعل«.

الذي  الأول حممد �سلهب،  الرقيب 

ب��دوره:  يقول  ال���دورة،  ه��ذه  تابع 

»نحتاج اإىل ال�سجاعة واللياقة البدنية 

ا�ستخدمنا  وق��د  بالنف�س.  والثقة 

 Paint Ball امل��ط��اط��ي��ة  ال��ذخ��رية 

والأخرية احلية يف التدريب«.

العنا�سر  اأن  التدريب  هذا  يف  والأهم 

اجلهد  �سغط  الأماكن حتت  دهم  مار�سوا 

على  قدرتهم  لتنمو  اجل�سدي  والتعب 

الرتكيز الدائم، فهذا ما يحتاجون اإليه يف 

املعركة.

ال�سفادع الب�سرية

من جهته يتحدث الرائد فادي خمول )مدير 

دورة غطا�س قتال( عن مبادئ فتح ثغرات 

يف اأثناء الإبرار وهي مهمة غطا�سي القتال.

رملية  �سواطئ  عادة على  تتم  الإبرار  »عمليات 

تكون حممية بحواجز كثرية )حديد، باطون، األغام 

بحرية ومتفجرات(.

لكي  احل��واج��ز  ه��ذه  يف  ثغرات  فتح  يجب  ل��ذا 
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اأف�سح العقيد الركن عبد الكرمي ها�سم قائد فوج مغاوير البحر عن م�سروع 

يف  نوعها  من  فريدة  جمموعة  وهي  الفوج  يف  مظليني  جمموعة  اإن�ساء 

اجلي�س اللبناين. وهذا امل�سروع يدخل يف اإطار التدريبات والتح�سينات التي 

تتم على م�ستوى اجلي�س بدعم مطلق من قائد اجلي�س.
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منزل م�سمم للقتال يف االأماكن االآهلة
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ت�ستطيع قوى الإنزال التقدم ودخول ال�ساطئ. 

والبع�س  القتال  غطا�سو  ينّفذها  املهمة  هذه 

يتقّدمون  الب�سرية«،  »ال�سفادع  ي�سمونهم 

ويزيلون  الثغرات  املاء ويفتحون  ويت�سّللون حتت 

العوائق.

غطا�س  دورة  تابع  الذي  قرعان  روبري  املوؤهل 

قتال يو�سح: »على غطا�س القتال اأن يكون خبرياً 

العوائق  والتفجري حتت املاء حتى يزيل  بالذخائر 

التي توؤخر تقّدم قواته، وي�سّكل راأ�س ج�سر للقوى 

ال�سديقة«.

وي�سيف: »ال�سعوبات التي نواجهها �سببها كرثة 

العتاد وثقله. فبالإ�سافة اإىل عتاد الغط�س، هناك 

عتاد التفجري وال�سالح... وهذا ي�سّعب تنقلنا حتت 

التي ميكن  ال�سحية  امل�ساكل  اإىل  بالإ�سافة  املاء. 
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دورة ا�سعافات اولية ومتارين تطبيقية

»من يجروؤ... فلين�سم«
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احل�سور يف اثناء حفل التخريج
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املاء.  حتت  العن�سر  لدى  تظهر  اأن 

ا�ستعمال جهاز غط�س  اأن  ول نن�سى 

اأمر دقيق، فاأي خطاأ يعّر�س  القتال 

هنا  من  اخلطر.  اأو  للموت  الفريق 

ل  لكي  كافة  احل��الت  على  ن��ت��دّرب 

نفاجاأ باأي طارئ«.

مع االأمريكيني

اأجنبي  فريق  من  التدريب  تلّقي 

وقائد  للع�سكريني،  عائقاً  ي�سّكل  ل 

ل�سعوبات  وج��ود  »ل  يقول:  الفوج 

من�سبط  فع�سكرنا  املجال،  هذا  يف 

�سباطاً  عّينا  وقد  التعليمات  ويتبع 

الع�سكر  ب��ني  ال��و���س��ل  حلقة  ه��م 

والفريق الأمريكي.

التدريبات  تتم  اأخ��رى،  جهة  من 

خالل  م��ن  نحن  ن��ح��ّدده  ال��ذي  امل�ستوى  بح�سب 

تخطيط واإجتماعات م�سبقة مع مفرزة �سّباقة من 

الفريق الأمريكي، ومبوافقة من قيادة اجلي�س«.

Lieutnant Josh King امل�سوؤول عن الفريق 
الأمريكي ي�سرح اأنه بالإ�سافة اإىل القن�س والقتال 

�سملت  ال��ق��ت��ال،  وغط�س  الأه��ل��ة  الأم��اك��ن  يف 

التدريبات درو�ساً نظرية يف ال�سعافات الأولية مع 

بع�س التطبيقات.

باأنف�سهم  الهتمام  كيفية  »نعّلمهم  واأ�ساف: 

اأنف�سهم  م��داواة  وكيفية  �سالمتهم  على  للحفاظ 

حلني  احلياة  قيد  على  للبقاء  الب�سيطة  بالأ�سياء 

الو�سول اإىل مكان العناية الالزمة«.

وعن ال�سعوبات، ي�سري King اإىل »وجود الكثري 

من العنا�سر اجلدد الذين ل ميلكون خربة يف هذا 

املو�سوع، ما يحّتم علينا التعليم ببطء ولكن هذا 

�سيء طبيعي.

اللبناين  اجلي�س  بني  بالفارق  تعّمقنا  اإذا  اأما 

الت�سابه  م��ن  الكثري  جن��د  الأم��ريك��ي،  واجلي�س 

واملعدات  الطويل  والتاريخ  باخلربة  ف��ارق  مع 

املتطورة«.

التنظيم  من  �سرورهم  الأمريكيون  اأب��دى  وقد 

والتعاون واندفاع الفريق اللبناين للتدّرب وتعّلم 

بطبيعة  اإعجابهم  يخفوا  ومل  اجلديدة.  التقنيات 

لبنان وبحره الرائع.

مناورة متكاملة

مع  املوعد  كان   2009/11/19 اخلمي�س  يوم 

احلدث الأهم: املناورة، التي نّفذت بح�سور القائم 

باأعمال ال�سفارة الأمريكية يف لبنان ال�سيد توما�س 

العميد  ال�سفارة،  من  وفد  راأ���س  على  دوغتون، 

لدى  الع�سكرية  الغرفة  رئي�س  �سرمي  جورج  الركن 

ع�شكرية  �شباط من قطع  ال�طني،  الدفاع  وزارة 

خمتلفة، وقائد و�شباط ف�ج مغاوير البحر.

يف البداية قّدم الرائد فادي خمّول �سرحاً مف�سالً 

تفا�سيلها  عن  م�سّور  عر�س  مع  امل��ن��اورة  عن 

ومكان تطبيقها. انتقل بعدها احل�سور اإىل �سطح 

البحر  نحو  العيون  ت  و�سخ�سَ الثكنة،  مباين  اأحد 

النار  يطلقون  الفوج  من  عنا�سر  تقّدم  حيث 

داخل  العدو  احتّلها  مواقع  على  حّية(  )ذخ��رية 

الثكنة )افرتا�سياً(.

تتقّدم   «Zodiac» ال�  مراكب  كانت  بعيد،  من 

اإنفجارات  �سوت  دّوى  وف��ج��اأًة،  ببطء.  البحر  يف 

اجلو  يف  عَلت  مائية  قنابل  وظهرت  امل��اء،  يف 

كالنوافري. تابع العنا�سر تقّدمهم، اأزالوا العوائق، 

تدّربوا  ما  وكل  والدهم،  الب��رار  عمليات  ونّفذوا 

العايل  ب���الداء  احلا�سرين  اع��ج��اب  و�سط  عليه، 

واحلرفية للع�سكريني.

يف اخلتام انتقل قائد الفوج و�سيوفه اإىل نادي 

ال�شباط حيث مّت ت�زيع ال�شهادات، وتقدمي دروع 

لقائد  اخرية  وكلمة  الأمريكي،  للفريق  تقديرية 

الفوج: »من يجروؤ فلين�سم«.







كانون الأول

اإعداد:

ندين البلعة

روجينا خليل

يف ثكناتنا
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فوج

املدرعات

االأول

�سرية جديدة لدبابات

M60 A3
اأن�سئت منذ فرتة وجيزة يف فوج املدرعات االأول �سرية 

جديدة  دبابات  ا�ستخدام  عقب  وذلك  ال�سابعة،  املدرعات 

.M88A1و M60A3 من نوعي

العام  االأردن مطلع  ال�سرية دورة يف  تابع عنا�سر هذه 

فريق  باإ�سراف  لبنان  يف  ثانية  دورة  اأعقبتها  اجلــاري، 

العميد املهند�ش  اأع�ساء، يراأ�سه  اأردين موؤلف من �سبعة 

نايل حممد الرقاد.

تلقاها  التي  والتدريبات  اجلديدة  الدبابات  موا�سفات 

ال�سرية  اآمر  رفول،  ميالد  الرائد  لنا  �سرحها  الع�سكريون 

ال�سابعة ومدير الدورة التي اأقيمت يف لبنان.
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M60A3... االأكرث تطوراً
نوع  م��ن  دب��اب��ات  ع�سر  ال��ف��وج  ت��زوي��د  مّت 

 TTS اأربع منها تعمل على نظام ،M60A3
على  تعمل  و�ست  احل���راري«  الدبابة  »موّجه 

ن« وهو  نظام IFCS »نظام �سبط الرمي املح�سّ

نظام متطور جداً م�ستخدم يف الدبابة الأمريكية 

.Abrams M1A1
ليزرياً  بعدياً  مقيا�ساً  م��زّودة  الدبابات  هذه 

القتال  ت�ستطيع  وهي   )Télémètre Lazer(
وميكنها  احلرارية،  املناظري  بوا�سطة  وليالً  نهاراً 

اأهداف  على  والثبات  احلركة  حالة  من  الرماية 

ر�سا�سني  م����زّودة  وه��ي  متحركة،  اأو  ثابتة 

كهربائيني م240 وم85.

فوارق وقوا�سم م�سرتكة

املجموعة  يف  اأن  املجموعتني،  بني  الفرق 

مّت  ما  اإذا  للعني  م�سراً  ليزر  �سعاع  الأوىل 
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ج�سم  اأي  اأو  الزجاج  اأو  املياه  على  ت�سويبه 

عاك�س. فيما الثانية ل ت�سّكل اأي �سرر وتتمّيز 

بدقة اإ�سابة يف حالة احلركة اأكرث من املجموعة 

الأوىل.

ي�ستطيعان  النوعني  اأن  امل�سرتك  والقا�سم 

قيا�س �سرعة الريح املعاك�س لجتاه برج الدبابة 

مزّودان  اأنهما  كما  الالزمة.  الت�سحيحات  واإدخ��ال 

غرفة  ويف  الربج  داخل  اأوتوماتيكياً  اإطفاء  نظام 

املحرك يعمل تلقائياً لدى اإ�سابة الدبابة اأو وقوع 

متويه  جهاز  اىل  بالإ�سافة  مفاجئ.  حريق  اأي 

ان�سحاب  لتغطية  املحرك  على  يعمل  دخ��اين 

الدبابة بدون اأي �سرر. 

بني القدمي واحلديث

القدمية  الدبابات  اأن  اىل  رفول  الرائد  ي�سري 

M48AS املوجودة لدى الفوج، ل حتتوي على 
ت�ستطيع  ل  وبالتايل  ليزري  بعدي  مقيا�س 
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فيها  يوجد  ل  كما  بدقة.  امل�سافة  حتديد 

املناظري  على  تعتمد  بل  حرارية  مناظري 

املزّودة مكّثف �سوء، ول ت�ستطيع الرماية من 

حالة احلركة. واىل جانب هذه الدبابات املتطورة 

 M88A1 ا�ستخدام دبابة من طراز  مّت   M60A3
وهي »دبابة النجدة«. هذه الدبابة ت�ستخدم عادة يف 

امل�سغل حيث يتّم رفع الدبابات الأخرى بوا�سطتها، اإذ 

اأنها مزّودة رافعة خا�سة.

التدريب

لواء  لبنان عنا�سر من  اأقيمت يف  التي  الدورة  �سارك يف 

امل�ساغل،  مديرية   - اللوج�ستي  واللواء  اخلام�س،  امل�ساة 

معاجلة  كيفية  على  تدّربوا  الأول،  املدرعات  فوج  ومن 

ال�سرعة  وعلب  امل��ح��رك��ات  ت�سيب  التي  الأع��ط��ال 

الدبابة،  برج  داخل  الإلكرتونية  والأجهزة  والكهرباء 

اأجهزة الإطفاء واملناظري و�سواها، مما  اإ�سافة اىل 

الدبابات  ل�ستعمال  لي�س  الع�سكريني  يوؤهل 

معاجلة  اي�ساً  اإمنا  فح�سب،  بفعالية  اجلديدة 

الأعطال التي قد ت�سيبها.
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كانون الأول

اإعداد:

با�سكال معو�ش بو مارون

موؤمتر

2
0
0

9

ح�سور وكلمات 

اجلامعة  رئي�س  امل��وؤمت��ر  ح�سر 

اأحمد  العامل  يف  الثقافية  اللبنانية 

اللجنة  ورئي�س  نا�سر، 

الوطنية لإدارة الكوارث 

مارون  الركن  العميد 

خري�س، وممثل قائد اجلي�س العميد الركن ح�سني 

احلجار. وح�سر اأي�ساً ممثل وزير الداخلية والبلديات 

الدكتور  ال�سحة  وزير  وممثل  �سامل،  بيار  العقيد 

بهيج عربيد، وممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي 

امل�ساعد  العام  الأم��ني  كرنيب،  مو�سى  ال��رائ��د 

ال�سلح،  الرحمن  عبد  ال�سفري  العربية  للجامعة 

ورئي�س  جمعة،  هيثم  املغرتبني  مدير  وممثل 

اأحمد  الغرتابية  لل�سوؤون  العامة  العالقات  م�سلحة 

عا�سي، ع�سو املجل�س العاملي للجامعة الثقافية 

الرديف  امل�ساعد  العام  والأم��ني  احلكيم،  نا�سر 

عام  ومن�سق  الها�سم،  جهاد  الثقافية  للجامعة 

املوؤمتر الدكتور رودولف القارح، وعدد من ال�سفراء 

وا�سبانيا  الربتغال  دول  وممثلو  والأجانب  العرب 

وفرن�سا واليونان وتركيا وبلجيكا.

بعد الن�سيد الوطني، األقى رئي�س اجلامعة اأحمد 

نا�سر كلمة ا�ستهلها بالقول: »اإنها منا�سبة لتاأكيد 

يف  الأم  موؤ�س�سته  خ��الل  من  الإغ��رتاب��ي  احل�سور 

ق�سايا الوطن الإقت�سادية والجتماعية«.

فروعها  خ��الل  من  حتولت  اجلامعة  اأن  واإع��ت��رب 

ت�سعى  موؤ�س�سة  اىل  الغرتاب  دنيا  املنت�سرة يف 

يف  وج��دوا  واأينما  لبنان  يف  اللبنانيني  خري  اىل 

مواجهة  امل��وؤمت��ر  ه��دف  اأن  اإىل  واأ���س��ار  ال��ع��امل، 

ومقاربة  الظواهر  هذه  ور�سد  الطبيعية  الكوارث 

من  لحقاً  لنتمّكن  علمية،  مقاربة  اإنعكا�ساتها 

معها  التعامل  لكيفية  وطنية  ا�سرتاتيجية  اإعداد 

وتفادي نتائجها ال�سلبية.

تختلف  الكوارث  ترتكها  التي  ال�سلبية  فالآثار 

الكوارث  ق�سوة  ب�سبب  لي�س  واأخ��رى،  دول��ة  بني 

احلكومات  تعامل  اأ�سلوب  لتباين  واإمن��ا  فح�سب، 

القانونية  الط��ر  حتديد  من  بد  ل  لذلك  معها، 

والتنفيذية الواجب قيامها يف لبنان للتعامل مع 

امللفات االأكرث �شخ�نة: االحتبا�ش احلراري، الن�شاط 

الزلزايل، التدهور البيئي، �سوء التخطيط املدين، 

ندرة املياه والت�سّحر، ي�ساف اإليها بطبيعة احلال، 

العتداءات  عن  والناجتة  الطبيعية  غري  الكوارث 

ون�سف  املليون  لبنان، وحتديداً  ال�سرائيلية على 

اأثناء  يف  األقيت  التي  عنقودية  قنبلة  املليون 

عدوان متوز يف م�ساحة ل تتجاوز ال� 37 كيلومرتاً 

التي  الألغام  من  الآلف  مئات  عن  ف�سالً  مربعاً، 

والبقاع  اجل��ن��وب  م��ن  مناطق  ع��دة  يف  زرع��ت 

الغربي.

بعدها حتدث الدكتور رودولف القارح عن ال�سباب 

لبنان  تعّر�س  ومنها  املوؤمتر،  لنعقاء  املوجبة 

ملخاطر من اأنواع خمتلفة ترتاوح بني اخلوف من 

اللبنانية  اجلامعة  نّظمت 

»املوؤمتر  العامل  يف  الثقافية 

الكوارث  ملواجهة  االأول  الوطني 

وقائية  وطنية  �سيا�سة  نحو 

متكاملة«.

مركز  يف  عقد  الذي  املوؤمتر 

العربي  لالإقت�ساد  الق�سار  عدنان 

ــه يــومــني،  وا�ــســتــمــرت اأعــمــال

مع  والتن�سيق  بالتعاون  كــان 

الكوارث  الإدارة  الوطنية  اللجنة 

البحوث  جمل�ش  ومبــ�ــســاركــة 

ووزارة  الدفـاع  ووزارة  العلمية 

ووزارات  والبلديات،  الداخلية 

الدولة

 واإحتادات البلديات يف

لبنان.

نحو �سيا�سة وطنية ملواجهة الكوارث
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العدائية  احلربية  بالعمليات  مروراً  خطرية  زلزل 

والق�سف الأر�سي اأو اجلوي اأو البحري مع اإنعكا�س 

هذه احلالت على ال�سعيدين الر�سمي واملجتمعي، 

ي�ساف  والإجرامية.  العر�سية  احلرائق  اإىل  و�سولً 

اإنت�سار التلوث واجلراثيم بوا�سطة  اإمكان  اإىل ذلك 

اإىل ق�سايا  اإ�سافة  اأو احل�سرات املوؤذية،  احليوانات 

التلوث املزمنة.

وقال اأنه على الرغم من وجود عدد من الطاقات 

الب�سرية والتقنية والنوايا احل�سنة، ل يتوافر حتى 

اإطار جامع موحد قادر على تاأطري  الآن يف لبنان 

الطوارئ،  ملواجهة  مبدئياً  املوؤهلة  الفعاليات 

الفعلية  املخاطر  وم��واج��ه��ة  اإ�ستيعاب  وع��ل��ى 

طابع  ذات  مواجهة  تتطّلب  والتي  واملحتملة، 

�سامل ومتكامل.

اأين الدرا�سات؟

العميد الركن مارون خري�س األقى كلمة ا�ستهلها 

مت�سائالً:»هل يوجد يف لبنان درا�سات حتدد الخطار 

اأرواحهم  يف  اللبنانيني  تهدد  التي  الطبيعية 

هذه  يجمع  نظام  هناك  وه��ل  وممتلكاتهم؟ 

واإجراءات  خطط  اىل  ويحولها  ويحللها  الدرا�سات 

عند  التطبيق  واجبة  لت�سبح  القانون،  يرعاها 

وال�سياحية  والعمرانية  الإمنائية  امل�ساريع  اإقامة 

والبيئية وغريها؟«.

نتائج  من  للحد  العمل  جم��الت  »اإن  واأ���س��اف: 

اىل  متتد  ومت�سعبة  متعددة  الطبيعية  الكوارث 

اللجنة  اإىل  واأ�سار  واإدارات��ه��ا«...  الدولة  وزارات 

بتاريخ  اأن�سئت  التي  ال��ك��وارث  لإدارة  الوطنية 

2008/8/6 على اأثر �سل�سلة الهزات الأر�سية التي 

وقعت يف جنوب لبنان. وت�سم هذه اللجنة خمتلف 

بالإ�سافة اىل  للجي�س،  التابعة  الع�سكرية  الأجهزة 

ال�سليب الأحمر والدفاع املدين واملديرية العامة 

وال�سغال  الرتبية  ووزارات  الداخلي،  الأمن  لقوى 

العامة والبيئة والإقت�ساد والطاقة واملياه وال�سوؤون 

وجمل�س  العلمية  البحوث  وجمل�س  الإجتماعية، 

اجلنوب، والهيئة العليا لالإغاثة.

يف  وا�سعة  خطوات  خطت  اللجنة  »اأن  واأو�سح 

جمال اإدارة الكوارث، اإذ نظمت بالتعاون مع قوات 

على  متريناً  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم 

�ست  بقوة  زل��زال  وق��وع  عن  ناجمة  كارثة  اإدارة 

اجلنوب  منطقة  يف  ريخرت  مقيا�س  على  درجات 

وجرى  والوزارات،  القطاعات  فيه خمتلف  �ساركت 

على  واتفق  التمرين  لهذا  وعملي  علمي  تقييم 

الدولة  اإدارات  واإ�سراك  نطاقاً  اأو�سع  مترين  اإقامة 

غرار  على  كافة،  ووزاراتها 

ما تقوم به الدول املعّر�سة 

وال��زلزل  الطبيعة  لأخطار 

واإنزياحات  والفي�سانات 

البيئي  والتلوث  الأر����س، 

والبحري  واجل��وي  وامل��ائ��ي 

وتلوث الرتبة.

حماور الربنامج

املوؤمتر  برنامج  متحور 

احل���الت  ت�سخي�س  ح���ول 

اأو  واجهها  التي  الكارثية 

)زلزل،  لبنان  يواجهها  قد 

حرائق، تلوث، اأعمال حربية 

عدوة...( وحتديد الإمكانات 

القطاعات  يف  املتوافرة 

امل��ع��ن��ي��ة ك��اف��ة وحت��دي��د 

املطلوبة  امل�ستلزمات 

التنظيمي،  ال�سعيد  على 

وت�سخي�س الأو�ساع الراهنة 

قطاع،  كل  يف  وال�سعف  القوة  مكامن  وحتديد 

واإعتماد املقاربة واملقارنة يف حالت مماثلة يف 

ولها جتربة  �سبيهة  لأحداث منطية  تعّر�ست  دول 

يف املجال املذكور.

�سمل الربنامج خم�سة حماور اأ�سا�سية يعالج كل 

على  يركز  فالأول  واإ�سكاليات،  م�سائل  عدة  منها 

الت�سخي�س النمطي للكوارث التي تعّر�س اأو ميكن 

اأن يتعر�س لها لبنان من زاوية الإن�سان والكوارث، 

اأما املحور الثاين فيعالج طبيعة الأعمال احلربية، 

الإغاثي  العمل  طبيعة  على  ي�سيء  الثالث  فيما 

املوؤ�س�سات  بني  التكامل  مع  وامل�ستدمي  الفوري 

املحاور يف  هذه  عوجلت  وقد  واملدنية،  الر�سمية 

اليوم الأول.

اأم��ا يف الي�وم الث�اين، فق��د تط�رق امل�وؤمت�رون 

ف�ي  الع�م�ل  ووح��دة  اخل�س�و�سي��ة  م�ساأل��ة  اإىل 

ال�دور  اإ�سكالي��ة  وحم��ور  املتو�سطي،  اجل�����وار 

العم��النية  وامل��مار�س��ة  واملنهج 

و�شروط  الر�شمية  للم���ؤ�ش�ش��ات 

التوا�سل معها.

ت�سوير:

جو فرن�سي�ش
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كانون الأول

حفالت واإحتفالت

2
0
0

9
حفالت فنية يف النوادي الع�سكرية 

ومو�سيقى اجلي�ش يف

ق�سر االأوني�سكو

ملنا�سبة 

عيد اال�ستقالل 

اأقيمت حفالت 

اأحياها عدد 

من الفنانني 

وح�سرها 

ع�سكريون من 

خمتلف الرتب.

اأحيا الفنان زين العمر وفرقته املو�سيقية 

حفلة لل�شباط وعائالتهم يف املجمع 

الع�سكري يف جونيه.

واأقيمت حفلة اأخرى لل�شباط وعائالتهم 

اأحياها الفنان طوين كيوان، وذلك يف نادي 

ال�شباط يف ج�نيه.
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يف النادي الع�سكري املركزي �سارك 

ال�شباط وعائالتهم يف احلفلة التي اأحياها 

الفنان عالء زلزيل وفرقته املو�سيقية.

الفنان اأمري يزبك اأحيا حفلة فنية يف نادي 

الرتباء املركزي يف الفيا�سية، ح�سرها عدد 

كبري من الرتباء وعائالتهم.
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الفنان رفيق خويري اأحيا حفلة يف نادي 

الرتباء املركزي يف ال�سمال، ح�سرها عدد من 

الرتباء وعائالتهم.

الفنان جميد الرمح اأحيا بدوره حفلة 

مو�سيقية للرتباء وعائالتهم يف نادي الرتباء 

املركزي يف البقاع.

ويف اإطار الحتفالت التي اأقيمت مبنا�سبة ال�ستقالل، نّظم املنتدى 

الثقايف والفني وندوة الإبداع مهرجاناً فنياً على م�سرح ق�سر الأوني�سكو 

برعاية فخامة رئي�س اجلمهورية. �ساركت يف اإحياء املهرجان مو�سيقى 

اجلي�ش والفنانة منال نعمة، وح�شره �شباط من اجلي�ش تقّدمهم العميد 

فرن�سوا �ساهني ممثالً العماد قائد اجلي�س.
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رية
كب

ة 
حتي

�ش
جي

لل

احتفالت ال�ستقالل

خمتلف  عّمت  اال�ستقالل  بعيد  االإحتفاالت 

املناطق اللبنانية حيث نّظمت البلديات وهيئات 

اإحتفاالت  واملدار�ش،  واجلامعات  املدين  املجتمع 

ون�ساطات متنوعة.

باملنا�سبة برفع  الهيئات  احتفلت بع�ش  ويف حني 

العلم اللبناين وتنـظيم لقاءات ثقافية وفكرية، اختار 

بع�سها االآخر اأن يتوجه اىل الع�سكريني املنت�سرين يف 

خمتلف املناطق، حامالً الورد واأجمل الكالم.

عديدة  مببادرات  قامت  بدورها  واملدار�ش  اجلامعات 

الثكنات  بع�سها  من  وفود  زارت  حيث  نف�سه،  االإطــار  يف 

�لع�ضكرية، بينما �أقيم يف بع�ضها �حتفاالت بح�ضور �ضباط 

كانت  كافة  احلاالت  التقاعد ويف  اأو يف  الفعلية  اخلدمة  يف 

التحية كبرية من اللبنانيني اىل جي�سهم.

راهبات الفرن�سي�سكان

راه��ب��ات  م��در���س��ة  • اأق��ام��ت 
جبيل،  ق�ساء  يف  الفرن�سي�سكان 

املغاوير  ل��ف��وج  تكرميياً  اح��ت��ف��الً 

العقيد  ق���ائ���ده  ب�����س��خ�����س 

وال�شباط  روك��ز  �شامل  الركن 

يف  �ساركوا  الذين  اجلبيليني 

النائبني  بح�سور  البارد،  نهر  معركة 

رميا،  اأب��ي  و�سيمون  ها�سم  عبا�س 

املطران  ممثالً  خ��وري  طوين  والأب 

بلديات  وروؤ����س���اء  ال��راع��ي  ب�����س��ارة 

وخماتري وفاعليات املنطقة.

دروع  ت��ق��دمي  احل���ف���ل،  وت��خ��ل��ل 

تذكارية لكل من قائد الفوج العقيد 

فار�س  الركن  العقيد  روك��ز،  الركن 

فرن�سي�س،  ج��ورج  النقيب  خ��وري، 

املالزم الأول ب�سام عبود، املالزم الأول 

األن عقل، املالزم الأول روجيه �سديد، 

واملالزم الأول الطيار ايلي خوري.

ثانوية راهبات القلبني االأقد�سني 

- زحلة

القلبني  راهبات  ثانوية  • اأحيت 
ال�ستقالل  ذكرى  زحلة  الأقد�سني يف 

املرحلة  ل��ط��الب  اإخ�����الء  مب���ن���اورة 

من  ع�سكريون  ن��ّف��ذه��ا  ال��ث��ان��وي��ة 

فوج التدخل الثالث ومن قوى الأمن 

ال�سليب  من  وم�سعفون  الداخلي 

امل��دين. وتركزت  وال��دف��اع  الأح��م��ر 

مع  التعاطي  كيفية  حول  املناورة 

املبنى  اإخ��الء  وكيفية  كارثة  حدوث 

امل�سابني  واإخ�����الء  امل�����س��ت��ه��دف 

املناورة  واختتمت  ومعاجلتهم. 

ع�سكرية  عرو�س  تخللتها  بحفلة 

لطالب املرحلة الإبتدائية.

الراهبات االأنطونيات

الراهبات  ثانوية  اأق��ام��ت   •
احتفالً  اي�ساً،  زحلة  يف  الأنطونيات 

تخللته  وال�ستقالل،  العلم  بعيدي 

على  اللبناين  العلم  رف��ع  مرا�سم 

ووزع���ت  ال��وط��ن��ي،  الن�سيد  وق���ع 

قّدم  كما  وال�سور.  اللبنانية  الأعالم 

ع�سكريون من الفوج املجوقل عر�ساً 

خا�ساً.

مار �سومط - القبيات

�سومط  مار  مدر�سة  • اأقامت 
القبيات  يف  ال��ك��رم��ل��ي��ني  ل��الآب��اء 

ع�سكري  ع��ر���س  تخلله  اح��ت��ف��الً 

وق��ت��ايل ل��ل�����س��ري��ة اخل��ام�����س��ة يف 

ح�سور  يف  وذل��ك  املجوقل،  الفوج 
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جورج  ال��رك��ن  العقيد  ال��ف��وج  قائد 

جان  العماد  اجلي�س  قائد  نادر ممثالً 

قهوجي.

فنية بنت جبيل

جبيل  ب��ن��ت  م��در���س��ة  يف   •
اجلي�س  قائد  ممثل  رع��ى  الفنية، 

ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن غ��اب��ي م��ع��راوي 

املدر�سة  اإدارة  نظمته  اح��ت��ف��الً 

تخلله  املدينة،  يف  ملعبها  على 

ع��ل��ى ن�سب  زه���ر  اإك��ل��ي��ل  و���س��ع 

واإلقاء  املدر�سة  باحة  يف  ال�سهداء 

حول  ال�سعب  التفاف  اأك��دت  كلمات 

واجلي�س واملقاومة.

مار يو�سف عني اإبل

يف  يو�سف  مار  ثانوية  • يف 
ملنا�سبة  احتفال  نظم  اإب��ل،  عني 

ح�سره  وال���س��ت��ق��الل،  العلم  عيدي 

قائد  ممثالً  احل��ج��ار  اأم��ني  العقيد 

�سادق  العميد  ع�سر  احل��ادي  اللواء 

ور�سمية  دينية  و�سخ�سيات  طلي�س 

الأمنية  الأج���ه���زة  ع��ن  ومم��ث��ل��ون 

و�شباط  املنطقة  يف  والع�شكرية 

املوؤقتة  املتحدة  الأمم  ق��وات  من 

واأ�ساتذة وطالب.

ن�ساطات  �سل�سلة  الحتفال  تخللت 

وعرو�س ريا�سية اىل ق�سائد �سعرية 

قّدمت  كما  املنا�سبة،  وح��ي  م��ن 

التهاين للقوى الع�سكرية والأمنية.

مدر�سة اجلمهور

بذكرى  اجلمهور  مدر�سة  احتفلت 

قائد  ممثل  بح�سور  ال�ستقالل  عيد 

اجلي�س اللبناين، العميد الركن اميل 

�سعيا �سلوم.

بداية  يف  الرئي�س  الأب  رّح���ب 

وبقيادة  ال��ك��رمي  باحل�سور  احل��ف��ل 

اجل���ي�������س ال��ل��ب��ن��اين 

وفرقتها  مب��م��ث��ل��ه��ا 

تذكارياً  درعاً  قّدم  ثم  املو�سيقية، 

قام  ال��ذي  اجلي�س  قائد  ممثل  اىل 

يف  وحّيا  املدير،  الأب  ب�سكر  بدوره 

كلمته �سمود ال�سعب اللبناين اجلبار 

التي  التاريخية  ال�سعوبات  وجه  يف 

واجهها وما يزال.

العرو�سات  الطالب باقة من  وقّدم 

و�سور  اجلي�س  �سعار  فيها  حملوا 

�سهدائه والعلم اللبناين عالياً بفرح 

مو�سيقى  فرقة  وواكبتهم  وحما�سة، 

الع�سكرية  الأنا�سيد  بعزف  اجلي�س 

والوطنية.

فوؤاد  ال�ستقالل يف ملعب  عيد  ملنا�سبة  احتفالً  جونية  بلدية  نّظمت 

العماد  اجلي�س  قائد  ممثالً  امل�سري  �سوقي  الركن  اللواء  ح�سره  �سهاب، 

الفتوح   - ك�سروان  قائمقام  نحا�س،  الركن مي�سال  العميد  جان قهوجي، 

واأع�ساء  حبي�س  جوان  جونية  بلدية  رئي�س  من�سور،  جوزف  بالتكليف 

املجل�س البلدي، فاعليات وطالب مدار�س جونية.

الأنا�سيد  وقع  على  جونية  �سوارع  يف  للطالب  م�سرية  احلفل  �سبق 

امللعب  �ساحة  اىل  الو�سول  وعند  اللبناين،  اجلي�س  ملو�سيقى  الوطنية 

الراحل فوؤاد  الرئي�س  اإكليالً عند متثال  البلدي و�سع ممثل قائد اجلي�س 

�سهاب.

وحتدث حبي�س م�سرياً اىل »اأملنا باأن لبنان له معنى ور�سالة، 

من دونكم ومن دون علمكم واأحالمكم ل �سيء له معنى«.

واأفراداً  ورتباء  و�شباط  قيادة  االأبطال  اجلن�د  »اىل  واأ�شاف: 

يف  احلياة  ت�سخ  وت�سحياتكم  عزتنا  ورمز  فخرنا  اأنتم  نقول، 

وال�سيادة  لال�ستقالل  معنى  اأعطيتم  لقد  الوطن.  هذا  عروق 

الأحياء  وال�سهداء  الأبطال  وال�سهداء  احلكيمة  القيادة  بف�سل 

ال�سامتني عن جراحهم، وبف�سل وفائكم جميعاً للبنان الواحد«.

معنى  فله  عديدة  نكهات  لال�ستقالل  كان  »اإن  حبي�س:  وختم 

الأمر يقع  الإن�سان، وهذا  كرامة  اجلميع فح�سب وهو  واحد عند 

على عاتق اجلميع كل من موقعه«.

الكاثوليكية  املدار�س  عام  رئي�س  كلمة  نخول  جان  واألقى 

الأب مروان ثابت الذي �سّدد »على معنى ال�ستقالل وهو لي�س 

ثقافة  هو  اإمنا  فح�سب،  واحلجر  الورق  على  واملحفور  املكتوب 

يوؤمن  حياة  منط  وه��و  وقلوبهم  الب�سر  عقول  يف  مرت�سخة 

دميومة املواطن ليدوم الوطن. هو ما يطمئن �سبابنا و�ساباتنا 

بوطنهم  الت�سبث  على  ليحّثهم  والأمان  ال�ستقرار  لهم  ويوؤمن 

كي ل ي�سبح جمرد ر�سيف مليناء الهجرة اىل اأوطان الآخرين«.

تخلله  املجوقل  الفوج  قّدمه  ع�سكري  بعر�س  احلفل  واختتم 

مناورات وعمليات دهم ع�سكرية واإنزال على احلبال من الطوافات التي 

حّلقت فوق اأرجاء امللعب البلدي.

بلدية برج حمود احتفلت بعيد ال�ستقالل بالتزامن مع الحتفالت 

الع�سكرية، فبينما كانت املقرات والثكنات الع�سكرية حتتفل برفع 

العلم وتالوة »اأمر اليوم«، كانت جمموعة من ال�سرطة البلدية باإمرة 

امل�ساعد الأول دوناكان اأكوبيان توؤدي مرا�سم تكرمي العلم يف 

�ساحة البلدية بح�سور ح�سد من املواطنني.

بلدية جونية اأحيت عيد اال�ستقالل 

يف ملعب فوؤاد �سهاب

تكرمي العلم

يف بلدية برج حمود





كلمات ولوحات

العماد  ب��رع��اي��ة 

نظمت  اجلي�س،  قائد 

للر�سم  الفنانني  جمعية 

والنحت ملنا�سبة عيد ال�ستقالل 

معر�س  اللبناين،  للجي�س  وتكرمياً 

الفنان الت�سكيلي ڤكتور حداد بعنوان 

»لبنان مهد الثقافات واحل�سارات«. 

ح�سر املعر�س العميد الركن مي�سال 

اجلي�س،  قائد  العماد  ممثالً  نحا�س 

الفن  واأهل  ال�شباط  من  كبري  وعدد 

والثقافة واملهتمني.

وقع  على  الوطني  الن�سيد  بعد 

األقت  اجلي�س،  مو�سيقى  اأنغام 

الإعالمية  الح��ت��ف��ال  عريفة 

ترحيبية  كلمة  ع��ون  م��اغ��ي 

الفن  ح�سرة  يف  الليلة  »نلتقي  فقالت: 

ح�سرة  ويف  والتاريخ،  والثقافة  واجلمال 

جي�سنا  ح�سرة  ويف  ال�ساهق،  لبناننا 

اللبناين العظيم.

ت�سكيلي  ف��ن��ان  ال��دع��وة،  �ساحب 

ذاكرة  من  ري�سته  ارت��وت 

تاريخنا الغني، فجمع خمزوناً فنياً جبله ب�سنوات 

طوال  لبنان  ليكرم  والبحث،  والدرا�سة  اجلهد  من 

م�سريته الفنية ويكّرم اليوم جي�سنا الغايل...

احتفاله  اليوم  ن�ساركه  النور،  رحالة  حداد  ڤكتور 

وال�سوء  باللون  املتفّردة تكتب  بري�سته  امل�ستمر 

ورم��وزه  واأ���س��اط��ريه  لبنان  تاريخ  يف  وتغو�س 

روحانية  قما�سية  بق�سيدة  لتخليدها  وح�سارته، 

اللون، �سفافة... يقّدمها للعامل  هند�سية �سافية 

كله«.

اإبراهيم  املحامي  للقن�سل  الكلمة  كانت  ثم 

احلداد الذي خاطب اجلي�س بالقول:

للبنان  والولء  الواحد،  باهلل  الإميان  »�سالحكم هو 

دون  من  وط��ن  ل  اأن  هي  عقيدتكم  ال��واح��د. 

ولذلك  ت�سحية،  دون  من  جي�س  ول  جي�س، 

العامرة بالب�سالة،  حتمون احلدود ب�سدوركم 

الزكية،  بدمائكم  الر���س  عن  وتدافعون 

وت�سيعون الأمن وال�ستقرار بني اجلميع، 

واأ�سار  وال��ع��دل«.  واحل��ق  املحبة  ب��روح 

الذي  ح��داد  ڤكتور  الفنان  فن  اأن  اإىل 

يحمل  معار�سه  خالل  من  العامل  غزا 

الأ�سالة  ر�سالة  ر�سالتني، 
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كانون الأول

اإعداد:

تريز من�سور

من القلب

2
0
0

9

حتيــة

فنيــة 

للجـيـ�ش 

»لبنان

مهد

الثقافات 

واحل�سارات«

�ستة  ح�سارة  حّلة جتّلت  باأبهى 

يف  لبنان  عمر  من  �سنة  اآالف 

كازينو  م�سرح  على  ر�سومات 

لبنان. اهتدى الر�سام ڤكتور حداد 

ال  ال�سالل،  ذلك  عرب  املا�سي  اإىل 

باأثريية  اإمنــا  الكلمات  باأبجدية 

وذوبان  �خلطوط  و�ضفافية  �للون 

االأ�سكال. نهلت ري�سته من التاريخ 

من  م�سّرفة  حمطات  دت  وج�سّ

�سيدا و�سور وبيبلو�ش... 

ــّدم  ـــداد ق ڤــكــتــور ح

الكازينو  يف  واحل�سارات«  الثقافات  مهد  »لبنان  معر�سه 

مبنا�سبة اال�ستقالل، معلناً املعر�ش حتية للجي�ش 

اللبناين، حا�سن االأر�ش واالإن�سان ولبنان: 

مهد الثقافات واحل�سارات...



والرتاث والوطنية.

ثم جرى عر�س للوحات الفنان ڤكتور حداد ال�61 

القدمي  لبنان  تاريخ  دت  ج�سّ عمالقة  �سا�سة  عرب 

اإ�سافة اإىل لوحة خا�سة باجلي�س اللبناين.

بعد ذلك كلمة اأ�ستاذ الهند�سة والفنون اجلميلة 

الدكتور ربيع م�سعالين، الذي اعترب اأن ڤكتور حداد 

لبنان  جمال  حتفظ  اجلمال،  رائعة  لوحات  �سنع 

ككتاب تاريخ، موؤكداً اأن »اجلي�س اللبناين هو ركن 

على  املحافظ  وهو  �ساحبه،  واجلندي  الوطن  هذا 

الأر�س وحامي املواطن والبيئة«.

ثم قّدمت »لوحة احلرية« لوحة حّية، جت�سد روؤية 

الزايك  ديزيريه  للحرية...  ح��داد  ڤكتور  الفنان 

»زّفة  �سباب  احل��ري��ة،  �سخ�س  دت  ج�سّ معو�س، 

التمثيل  يف  و�سارك  الرق�سة،  اأّدوا  غزير،  لبنان« 

انطوين جبور، زخيا متى، با�سكال دكا�س، و�سادي 

 Carmina �ل Carl Orph حب اهلل. املو�سيقى من

Bourana. اأما الفكرة والإخراج والتنفيذ، فلڤكتور 
حداد.

وبعد ذلك اأطلت الفنانة با�سكال �سقر التي 

حملت اأ�سطورة لبنان لكل �ساطئ يف العامل، 

لتكّرم اجلي�س ب�سوتها الرخيم يف اأغنية »يا 

للڤيديو  عر�س  يرافقها  احلمى«،  حامي 

كليب الذي اعدته مديرية التوجيه لهذه 

الأغنية.

ثم كانت لوحة »ولدة طائر الفينيق« 

هذا  ق�سة  جت�سد  ح��ّي��ة  ل��وح��ة  وه��ي 

الذي  امليثولوجي،  الطائر 

يولد من رماده، رمز فينيقيا ورمز 

اخللود.

وبعدها اهتزت اأرجاء م�سرح كازينو 

»�سيوف  اأغنية  وق��ع  على  لبنان 

الذي  كيوان  ط��وين  للفنان  احل��ق« 

بدوره اأراد تكرمي اجلي�س اللبناين.

اجلي�ش درع الوطن

كلمة  له  كانت  حداد  ڤكتور  الفنان 

باملنا�سبة قال فيها:

اأن  مواطٍن  كل  واج��ِب  من  كان  اإذا 

الوطن  يحمي  جندي  مبثابة  يكوَن 

نقوُل  ع�سانا  فماذا  وولئ��ه،  بغريته 

هذه  واأف��راداً؟  موؤ�س�سًة  اجلي�سِ  عن 

املوؤ�س�سة التي نذرت ذاتها ملواجهة 

الأخطار التي تداهُم حدوَده، احلا�سرة 

الوطِن  جغرافية  من  مكاٍن  كل  يف 

جنودها  تقّدم  اأمنِه،  على  �ساهرة 

كل  عن  الدفاع  مذبح  على  �سهداء 

يهدد  ما  كل  وعن  اأرا�سيه  من  �سرب 

كيانه.

ولطاملا  اأمامكم  ال��واق��ف  ال��رج��ُل 

�سيما  ل  بو�سائله  اجلي�س  يكرِّم  اأن  حلُمه  ك��ان 

�ُس يف  اأو ينكَّ اعتزازاً  اللبناين  العلُم  حني يرتفُع 

حالت الجتياحاِت الكربى، م�سى منذ عقود ير�سم 

عرب  لبنان  فكان  العليا،  مثله  واللون  بالري�سة 

الع�سور وحَيه الأكرب، واحل�سارات القدمية واحلديثة 

التي بَنْت �سهرته، مو�سوعاً ل يتعب من ري�ستي 

ول ميلُّ منها. وظلَّت �سورة اجلي�س يف بايل، جنود 

يرفعون هذا الرمز الذي بات حمفوراً منذ ا�ستقالل 

تت�سُع  الذي  الوطني  والن�سيد  جبيننا  على  لبنان 

معانيه يف كل منا�سبة نقف فيها اعتزازاً لنن�سد 

ال�سورة  هذه  ظلت  لقد  عالياً.  باأ�سواتنا  ونرتفع 

هاج�سي حتى وجدت مكانها على قما�ستي، تروي 

كما  لبنان  اأعمايل،  جمموعة  مع  جنب  اإىل  جنباً 
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ن�ستهيه ونحَلُم به.

جدرانيته  من  انتهى  يوم  كلمة  حداد  وا�ستعاد 

ال�سهرية »غرنيكا« التي نّفذها ا�ستذكاراً للمدينة 

قال:   ،1937 العام  الأملاين  الطريان  دّمرها  التي 

الر�سام  ي�سنعه  عمالً  لي�ست  الفنية  »اللوحات 

لتزيني البيوت، بل هو �سالح حرب دفاعي، يبقى 

يف ال�سمائر بعد اأن تنتهي احلروب وجترف وحول 

املوت والدمار وياأ�س الن�سانية«.

وختم قائالً:

اأيها اجلنود ال�سرفاء كونوا حا�سرين 

حلظة،  كل  يف  وطنكم  عن  للدفاع 

التاريخ  كتب  يف  اأ�سماوؤكم  ولتحفر  اأبطالً  كونوا 

وعلى جذوع اأرزك يا لبنان.

هوية الوطن

العميد الركن مي�سال نحا�س ا�ستهل كلمته ب�سكر 

منظمي الحتفال، وقال:

ال�ساد�س  العيد  »يف 

لالإ�ستقالل،  وال�ستني 

اىل  الذاكرة  بنا  تعود 

من  مف�سلية  حقبة 

ت��اري��خ ال��وط��ن، حني 

وق����ف ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون 

وج��ي�����س��ه��م ال��ف��ت��ي، 

����س���ف���اً واح���������داً يف 

م��واج��ه��ة الن���ت���داب 

راف�سني  الأج���ن���ب���ي، 

ملخططاته،  الإن�سياع 

بتحقيق  ومطالبني 

الوطنية،  �سيادتهم 

�سيا�سة  ع��ن  مب��ن��اأى 

املحاور وم�سالح الدول 

اأن  فكان  املت�سابكة. 

كابدوا ظلمات ال�سجون 

يف  اجل�سام  الت�سحيات  وقّدموا  واملعتقالت، 

فجر  اأ�سرق  حتى  والكرامة،  احلرية  �ساحات 

الإ�ستقالل، ومعه اأطلت ب�سائر لبنان احلديث 

يف العامل، وطناً يحتل موقعه الريادي بني 

�سائر الأوطان، ويعلن نف�سه موئالً لالأحرار، 

للتنوع  وواحة  للم�سطهدين،  ومق�سداً 

الفكري والثقايف واحل�ساري«.

واأ�ساف:

»واإذا كان التاريخ القدمي 
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وعظمة  اللبنانيني  بطولة  على  ي�سهد 

الإ�ستقالل،  حتقيق  �سبيل  يف  ت�سحياتهم 

على  اأي�ساً  ي�سهد  احلديث  التاريخ  فاإن 

الإ�ستقالل،  ه��ذا  حماية  يف  تفانيهم 

للعدو  العنيدة  مقاومتهم  خ��الل  من 

اإجباره  حتى  الغا�سب،  الإ�سرائيلي 

والبقاع  اجلنوب  عن  الإن��دح��ار  على 

 ،2000 العام  الغربي 

الذي  الوطني،  جي�سهم  اإىل جنب مع  جنباً  وذلك 

قّدم بدوره الغايل والنفي�س على مذبح ال�سيادة 

العدو،  هذا  مواجهة  يف  تارة  الوطنية،  والكرامة 

العابثني  وكل  لالإرهاب،  الت�سدي  يف  اأخرى  وتارة 

باأمن الوطن واإ�ستقراره.

اأعناق  اأمانة يف  الإ�ستقالل، هو  اإن احلفاظ على 

م�سوؤولية  مواطن.  كل  م�سوؤولية  وهو  اجلميع، 

يف  الفالح  الوطن،  ح��دود  عند  املرابط  اجلندي 

العامل يف م�سنعه، املعلم يف مدر�سته،  حقله، 

والفكرية  العلمية  النخب  م�سوؤولية  وك��ذل��ك 

لبنان  وجه  اإبراز  اإىل  ال�ساعية  والفنية،  والثقافية 

احل�ساري، الذي طاملا �سّكل �سمته الأوىل، وعنوان 

تاألقه واإ�سعاعه.

الفنانني  التنويه بجهود جمعية  ل بد من  وهنا 

اأ�سبحت يف طليعة اجلمعيات  التي  الت�سكيليني، 

انطالقاً من نتاجها  الوطن،  اأبناء  التي يفتخر بها 

والإح���رتاف يف  والإت��ق��ان  ب��الإب��داع  املميز 

جمايل الر�سم والنحت، وما لهذا النتاج من 

اللبناين،  اأ�سالة الفن  دور مهم يف تاأكيد 

وتر�سيخ الهوية الثقافية للوطن«.

ويف ختام الحتفال قّدم الفنان ڤكتور 

قائد  ملمثل  لبنان«  »ي��ا  لوحة  ح��داد 

درع  حلداد  ب��دوره  قّدم  الذي  اجلي�س 

قيادة اجلي�س.
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اللبناين نبيل كرم يدخل مو�سوعة »غيني�ش« العاملية

ورئي��س  للرالي�ات  ال�ساب�ق  لبن�ان  بطل  كرم،  نبيل  اللبناين  حط�م 

�سيارات  جمموعة  اأكرب  ملالك  القيا�سي  الرقم   ،)Porsh( بور�س  ن�ادي 

�سغرية يف العامل ودخل مو�سوعة »غيني�س« لالأرقام القيا�سية العاملية.

اأن  الدويل جاك بروكبانك  القا�سي الربيطاين  اأعلن مندوب غيني�س،  وقد 

جمموعة كرم ت�سّم 22.222 �سيارة، معظمها من ال�سيارات الريا�سية، وهو 

الرقم القيا�سي اجلديد للم�سابقة حمطماً الرقم ال�سابق لالأرجنتيني �سريجيو 

غولدفارغ باأكرث من ع�سرة اآلف �سيارة.

تزامن الإعالن عن اإجناز كرم مع اليوم الدويل ملو�سوعة »غيني�س« لالأرقام 

القيا�سية املحدد يف الثاين ع�سر من ت�سرين الثاين من كل عام، خالل حفل 

اأقيم يف معر�س ال�سيارات الكائن يف »م�ستودعات كرم لالأخ�ساب« يف ذوق 

العميد  اجلي�س،  وقائد  اللبناين  الدفاع  وزير  ممثل  بح�سور  م�سبح 

الركن مي�سال نحا�س وعدد من ال�سخ�سيات ورجال الإعالم.

رفع  والذي من خالله  حّققه  الذي  اجلديد  بالإجناز  اإنه فخور  كرم  قال 

العلم اللبناين عالياً يف الف�ساء. وي�سار اإىل اأن كرم بداأ هواية جمع ال�سيارات 

اإحرازه ع�سرات  الريا�سية منها منذ 15 عاماً، اإىل جانب  امل�سّغرة وخ�سو�ساً 

منذ  والدولية  املحلية  ال�سباقات  يف  م�ساركاته  يف  والإنت�سارات  الألقاب 

ثمانينيات القرن املا�سي.

روجينا خليل
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االأمن والدفاع العربي

موقع الكرتوين يطل على ال�سوؤون الع�سكرية من باب وا�سع

موقع  العربي«  والدفاع  »االأمــن 

ليطل  لبنان  من  اأطلق  اإلكرتوين 

اآخر  على  االإ�ساءة  خالل  من  الوا�سع،  بابه  من  وال�سالح  االأمن  عامل  على 

يومي  ب�سكل  املتطورة  االأ�سلحة  ونظم  الع�سكرية  ال�سفقات  واأهم 

يف  البارزة  واالأمنية  الدفاعية  للموا�سيع  وعلمي  ا�سرتاتيجي  وحتليل 

ال�سرق االأو�سط والعامل.

هــذا  واأهــــدافــــه، يف  املــوقــع 

قهوجي،  ريا�ش  ال�سيد  مع  احلــوار 

الع�سكري  للتحليل  واخلليج  االأدنى  ال�سرق  موؤ�س�سة  ومدير  موؤ�س�ش 

)INEGMA(، وهي املوؤ�س�سة االأم ملوقع »االأمن والدفاع العربي«.
ن�سري اإىل اأن عنوان املوقع على �سبكة االأنرتنت هو:

WWW.sdarabia.com

والدة الفكرة

االأمن  موقع  اإن�ساء  فكرة  ولدت  كيف   •
والدفاع العربي؟

املوحدة  امل�سادر  العربي  عاملنا  يف  تغيب   -

حول املعلومات الأمنية والدفاعية اخلا�سة بال�سرق 

اأنه ل بد  الأو�سط حتديداً، وبالعامل عموماً، وراأينا 

باللغة  يومياً  ينقل  اإلكرتوين  موقع  وج��ود  من 

العربية وعلى مدار ال�ساعة، تفا�سيل كل ما يجري 

على �سعيد التطوير التكنولوجي لالأ�سلحة مبختلف 

ويقّدم  والأمنية،  الع�سكرية  وال�سفقات  اأنواعها 

درا�سات مو�سوعية وحتليالت ا�سرتاتيجية لالأحداث 

وا�سحة  روؤي��ة  لري�سم  العربية،  باللغة  الأمنية 

من  بالتايل  لنتمكن  حولنا،  يدور  ملا  ومتخ�س�سة 

مواكبة التطور احلا�سل يف العامل.

املوقع؟ يتوجه  َمن  • اإىل 
الع�سكريني  اإىل  الأوىل  ب��ال��درج��ة  يتوجه   -

ر�شم  ع��ن  امل�ش�ؤولني  وال�شيا�شيني  وال�شباط 

ال�سيا�سات الدفاعية والأمنية وال�سرتاتيجية، وكل 

الأمن  م�ستجدات  اآخر  على  بالإطالع  يرغب  َمن 

والدفاع يف املنطقة والعامل.

التي  املعلومات  اإيجاد  املت�سّفح  وي�ستطيع 

خالل  من  تامة  ب�سهولة  املوقع  يف  عنها  يبحث 

انتقاء اأي ق�سم من الأق�سام املتخ�س�سة واملوزعة 

على ال�سكل الآتي: ال�سرق الأو�سط - القوات الربية 

تكنولوجيا   - اجلوية  القوات   - البحرية  القوات   -

معار�س   - الدولية  ال�ساحة   - اأم��ن   - وحتديث 

وموؤمترات - تقارير ودرا�سات.

املوقع؟ ي�سعى  • اإالَم 
الأول  اليومي  العربي  امل�سدر  لنكون  ن�سعى   -

والأمن،  الدفاع  بتكنولوجيا  املتعلقة  للمعلومات 

واجليو�س  احلكومات  قبل  املعتمدة من  والو�سيلة 

وقوى الأمن العربية للح�سول على الدرا�سات التي 

الأعتدة،  باأحدث  جمهزة  وح��دات  لبناء  حتتاجها 

براً،  امل�ستجدة  الظروف  كل  مع  للتعامل  ومعدة 

اأو  اخلارجية  الأخطار  مواجهة  يف  اإن  وج��واً،  بحراً، 

املت�ساعد  بالإرهاب  املتمثلة  الداخلية  الأخطار 

يوماً بعد يوم.

اأر�سيف  ذا  معلومات  جممع  ن�سبح  اأن  ونطمح 

الأم��ن  ورج��ل  اجل��ن��دي  خدمة  يف  ومتطور  دائ��م 

تنطلق  اإذ  ال��ع��رب��ي،  ال���س��رتات��ي��ج��ي  وال��ب��اح��ث 

وتتماهى  اهتماماتهم،  حم��اور  من  موا�سيعنا 

التي  الف�سحة  مع تطلعاتهم واحتياجاتهم لتكون 

من  مع  توا�سلهم  وتوؤمن  اأفكارهم  فيها  تتجلى 

ي�ساركونهم هذه الهتمامات.

ورجل  اجلندي  تثقيف  اأن  الدرا�سات  اأثبتت  وقد 

التي  الأ�سلحة  تقنية  على  واإطالعهما  الأم���ن 

التكتيكية،  واأغرا�سها  امليدان  يف  �سي�ستعمالنها 

ي�ساهم  وتكنولوجيا،  اأ�سلحة  من  العدو  يحوزه  وما 

يف جعلهما اأكرث فاعلية يف املهام املوكلة اإليهما، 

كما ي�سمن لهما احلماية لدى متّر�سهما يف فهم 

مبادئ الأ�سلحة التي باتت ت�سمم بهدف احلفاظ 

على �سالمتهما عرب حتقيق م�ستوى فاعلية عال.

على  قدرتكم  من  متاأكدون  اأنتم  • هل 
حتقيق اأهدافكم؟

نحت�سنها،  التي  بالكفاءات  الثقة  ملء  لدينا   -

يف  �سابقاً  النجاح  على  مقدرتنا  اأثبتنا  وق��د 

موؤ�س�سة ال�سرق الأدنى واخلليج للتحليل الع�سكري، 
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العربي،  والدفاع  الأمن  ملوقع  الراعية  »اإينجما« 

تقدماً  �سنوات  �سبع  م��دى  على  �سجلت  وه��ي 

ا�ستقطب ثقة املوؤ�س�سات ال�سرتاتيجية  م�سطرداً 

ثقة  ع��ن  ناهيك  العاملية،  ال�����س��الح  و���س��رك��ات 

بوجود  وترحيبها  العربية  واجليو�س  احلكومات 

القومي،  الأم��ن  مب�سالح  تهتم  خا�سة  موؤ�س�سة 

وت�ساهم يف تطور ت�سلح الدول العربية.

مميزات املوقع

املوقع؟ مميزات  هي  • ما 
والدقة  واملو�سوعية  بالو�سوح  موقعنا  يت�سم   -

التحليالت  والتجرد يف نقل املعلومات بعيداً عن 

املنحازة، فما نريده هو البقاء بعيداً عن التجاذبات 

التي متّوه احلقيقة ول تك�سف عمق ما يجري على 

ال�ساحة.

ا�سرتاتيجياً  البارزة  الأح��داث  على  ن�سيء  نحن 

ال�سلبي،  للرتقب  ولي�س  للتح�سر  م�سعى  يف 

والدفاعية  الأمنية  الأخبار  توفري  هو  مييزنا  وما 

حتليلية  بنظرة  مرفقة  يومياً،  وال�سرتاتيجية 

لتوؤمن  امل�سائل  عمق  تغو�س يف  �ساملة  علمية 

خلفية متكاملة جلميع الأحداث والتطورات.

�سور  بتقدمي  الإل��ك��رتوين  موقعنا  يتمّيز  كما 

العتاد الع�سكري الذي تربزه اأخبارنا، ويفتح نافذة 

على ما يتوافر لنا من اأفالم ڤيديو حديثة متكن 

املت�سفح من الإطالع على كيفية ا�ستخدام العتاد 

الأمني والع�سكري.

على  وعينكم  لبنان  من  تنطلقون   •
دول ال�سرق االأو�سط؟

اأول��وي��ات  م��ن  اللبنانية  ال�����س��اح��ة  نعترب   -

من  ينطلق  املوقع  واأن  �سيما  ل  اهتماماتنا، 

الوطن  انطالق  اإعادة  ي�سهد  الذي  العا�سمة  و�سط 

على قاعدة تفعيل دور املوؤ�س�سات ويف طليعتها 

املوؤ�س�سة الع�سكرية بقيادة العماد جان قهوجي.

قيادة  اإياها  اأولتنا  التي  بالثقة  نفخر  ونحن 

والهتمام  املبا�سر  وبالدعم  اللبناين،  اجلي�س 

املغاوير  فوج  �سّرفنا  عندما  اأبدته  الذي  البالغ 

اأثناء  يف  خا�س،  ع�سكري  عر�س  بتقدمي  البحرية 

انعقاد موؤمتر ومعر�س الأمن واحلماية يف ال�سرق 

رئي�س  فخامة  تكّرم  وال��ذي   ،)SMES( الأو�سط 

كما  برعايته.  �سليمان  مي�سال  العماد  اجلمهورية 

وح�سورها  الداخلي  الأمن  قوى  قيادة  بدعم  نعتز 

عر�ساً  الفهود  �سرية  بتقدمي  متثل  الذي  الفّعال 

خا�ساً بها.

الدول  اأن  انتباهكم اىل  لكن ل بد يل من لفت 

العربية حتظى بقدر مواز من اهتمامنا لأن هدفنا 

والدفاع  الأم��ن  بر�سد  حم�سوراً  لي�س  الأ�سا�سي 

�ساملة  روؤي��ة  اإىل  يتعداه  بل  فح�سب،  اللبناين 

املطلوبة  باملعلومات  الباحثني  مد  يف  ت�سهم 

ا�سرتاتيجية  اأمنية دفاعية  اإىل منظومة  للتو�سل 

عربية حديثة، ت�سع هذه الدول على �سكة التطور 

الذكي لتحتل مكانها املالئم على اخلارطة الدولية.

مبعر�ش  تذكرنا  بــعــودة  لنا  هــل   •
SMES؟

يف  الأوىل  للمرة  »اإينجما«  اأقامته  معر�س  هو 

ني�سان 2009 يف مدينة بريوت، لتغطية كل ما 

يتعلق مبجالت الأمن الداخلي واأمن احلدود واأمن 

املن�ساآت ومكافحة الإرهاب، من خالل م�ساركة 55 

رائدة  عاملية  �سركة   85 من  اأكرث  ميثلون  عار�ساً 

يف جمالت الأمن والدفاع من 15 دولة. ويهدف 

الأمنية  التكنولوجيا  تنمية  يف  امل�ساهمة  اإىل 

ودول  الأو���س��ط  وال�سرق  لبنان  يف  والع�سكرية 

اخلليج.

املوا�سيع  اأب��رز  تناول  موؤمتٌر  املعر�س  �سبق 

الأمنية املتداولة على ال�ساحتني املحلية والدولية، 

الدفاعي  املجالني  يف  اخت�سا�سيون  عر�سها 

والأمني بح�سور عدد من اأبرز اخلرباء املعنيني.

حققهما  ال��ل��ذي��ن  والإق���ب���ال  للنجاح  ون��ظ��راً 

ثانية  املعر�س  بريوت  �ست�ست�سيف  »�سمي�س«، 

يف اأيار 2011.

يف  املعار�ش  هذه  مثل  تقام  قلما   •
املنتديات  ت�ست�سيف  ما  عادة  التي  بريوت، 

الثقافية، فلماذا كان هذا اخليار؟

اختربتها  التي  امل�ساعب  كل  من  بالرغم   -

جاذبة  نقطة  بقيت  فقد  اللبنانية،  العا�سمة 

�شتى.  اأن�اعها  يف  واملعار�ش  امل�ؤمترات  لن�شاط 

كما يلعب موقعها اجلغرايف الذي ي�سل بني دول 

التعاون اخلليجي و�سمال اأفريقيا واأوروبا دوراً فعالً 

يف ت�سهيل امل�ساركة يف معار�سها وموؤمتراتها.

اإ�ستقراراً  اأك��رث  جديدة  مرحلة  لبنان  دخل  وقد 

كافة. املجالت  يف  الن�سطة  احلركة  مناخ  ت�سجع 

واملوقع  الفريد  ال�سيا�سي  دوره  جانب  اإىل  وهو، 

الأو�سط،  ال�سرق  يف  يلعبه  ال��ذي  ال�سرتاتيجي 

ذات  اأمنية  �سناعة  لبدء  مالئمة  قاعدة  يعترب 

من  اللبنانيني  ع��ن  يعرف  مل��ا  عالية،  تقنية 

ت�سويقية  ومهارات  متعلمة  عاملة  بيد  متتعهم 

واإمناء  تطوير  يخولهم  ما  عامة مميزة،  وعالقات 

�سناعة اأمنية خفيفة يف املنطقة.

ال�سيد ريا�ش قهوجي 

موؤ�س�ش ومدير 

موؤ�س�سة ال�سرق 

االأدنى واخلليج 

للتحليل الع�سكري
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كانون الأول

اإعداد:

جان دارك ابي ياغي

متاحف يف بالدي

2
0
0

9

املع�سرة االأثرية 

ت�ستفيق متحفاً

عنب راأ�ش 

بعلبك 

يحّن اىل 

اخلوابي 

العتيقة

من  بدعم  للرتاث  الوطنية  املوؤ�س�سة  ــادرت  ب

جمل�ش االإمناء واالإعمار وبالتعاون مع البنك الدويل، 

البيئي - مع�سرة الدب�ش  البقاع  اإن�ساء متحف  اىل 

الرتاثية - يف منطقة راأ�ش بعلبك.

والتقاليد  الطقو�ش  على  ال�سوء  ت�سليط  الهدف 

تراثية  مع�سرة  عرب  الدب�ش  ب�سنع  املرتبطة 

عمرها اأكرث من مئتي عام، هي اآخر املعا�سر القدمية 

يف املنطقة، ومل تتوقف عن العمل اىل اأن تويف 

مالكها �سعداهلل من�سور العام 1996.

الوطنية للرتاث مع  العام 2007 اتفقت املوؤ�س�سة 

ابنته �سعدى من�سور )الوريثة ال�سرعية( على نف�ش غبار الزمن عن املع�سرة وحتويلها اىل 

متحف بيئي بقاعي، فاأعيد تاأهيل املبنى، ومّت 

تزال حتافظ  ما  التي  املع�سرة  اأدوات  تنظيف 

البئر،  )التيفار،  وال�سليم  اجليد  و�سعها  على 

املْدَر�ش، املوقد واخللقينة(.

»اجلي�ش« جالت بني حنايا املا�سي م�ستذكرًة 

املوا�سم،  اأيام زمان، �سوت املع�سرة، وعجقة 

والدب�ش الطيب.



كان يا ما كان

جميلة  ع��ادات  و�سط  »حتيا«  املع�سرة  كانت 

على  الأوىل  ال�سباح  �ساعات  حتى  و�سهرات متتد 

�سوء القمر اأو على لهيب النار، مرتافقة مع غناء 

الن�سوة، واأهازيج الرجال.

قطاف  انتهاء  مع  الدب�س  ع�سري  مو�سم  يبداأ 

يجتمع  حيث  اخل��ري��ف،  ف�سل  واق���رتاب  العنب 

تقام  كانت  ما  وكثرياً  موا�سمهم.  لع�سر  النا�س 

حلقات الدبكة مرتافقة مع العزف على الربابة اأو 

املجوز، وعندما يحل التعب باجلميع تبداأ طقو�س 

التنور  الدب�س املمزوج بالطحينة مع خبز  تناول 

امل�سروح.

خدمات واأدوار

عن  )ورثها  من�سور  �سعداهلل  مع�سرة  ا�ستفاقت 

واأدواتها على  اأبيه(، املحافظة اىل جانب �سكلها 

�سبات  من  والق�سب،  باخل�سب  املرفوع  �سقفها 

على  �ساهدة  لتكون  ق�سري،  توقف  بعد  عميق 

تراث رجل قّدم الكثري 

بلدته  اأه�����ايل  اىل 

واجلوار.

على  �سهر  فالرجل 

املع�سرة  ���س��ي��ان��ة 

َنع  و�سَ وحت�����س��ريه��ا 

من  ال��ي��دوي��ة  الآلت 

ال��ن��ح��ا���س وال��ف��خ��ار 

وكانت  لفت،  باإتقان 

حيث  اأدوار،  ع��دة  له 

ج���م���ع ب����ني ال��ط��ب 

واملع�سرة  ال�سعبي 

يكن  مل  ف����رتة  يف 

متطوراً،  العلم  فيها 

اأ�سنان  طبيب  فكان 

ب��ال��ف��ط��رة ي����داوي 

الأهايل بدون مقابل، 

البدائية  واأدوات�������ه 

جناح  يف  معرو�سة 

خا�س داخل املع�سرة، 

كانت  التي  والأدوات  اليدوي  الكر�سي  خ�سو�ساً 

الأكرب  والق�سم  الأ�سنان.  طقم  لت�سنيع  ت�ستعمل 

ال�سخ�سية حمفوظ يف خزانة زجاجية  اأغرا�سه  من 

يف منزل ابنته مرمي املجاور للمتحف.

عندما تدخل املع�سرة، ت�ستقبلك �سجرة زيتون 

معّمرة، هي ال�ساهدة على الإلفة واملحبة والعي�س 

واأهايل  امل�سيحيني  البلدة  اأبناء  بني  امل�سرتك 

البلدات املجاورة امل�سلمني، ويف و�سط املع�سرة 

يتدىل ميزان بدائي مثبت بخ�سبة عري�سة لوزن 

العنب والدب�س.

ت�ستقبل  املع�سرة  كانت  ال�سيف  ف�سل  يف 

يف  َلق  لُت�سْ حما�سيلهم  حاملني  القمح  مزارعي 

لذلك،  معّدة  م�سطبة  على  جتّفف  ثم  املوقد 

لُينقل بعدها اىل الطاحونة فيتحّول طحيناً وقمحاً 

جمرو�ساً )برغل(.

من خوابي الزمن العتيق

الرتاثية  املع�سرة  حنايا  يف  جتوالنا  اأثناء  يف 

�ساحب  )اإب��ن��ة  من�سور  م��رمي  ال�سيدة  اأطلعتنا 

اأدوات  على  من�سور(  �سعداهلل  املرحوم  املع�سرة 

كانت  فاملع�سرة  الدب�س.  �سنع  وكيفية  املع�سرة 

بعلبك  راأ�س  يف  العنب  حقول  مالكي  خدمة  يف 

حتويل  يف  يرغبون  ال��ذي��ن  امل��ج��اورة  وال��ق��رى 

اإنتاجهم من العنب اجلاف اىل الدب�س.

الزبون  الدب�س فتبداأ بو�سع  اأما مراحل ت�سنيع 

اجلاف  العنب  من  ال�سقرا(  اأو  )احل�سة  اإنتاجه 

الإج��راءات:  من  �سل�سلة  بعد  خم�س�س  حو�س  يف 

)اأو  اإ�سم  وي�سجل  الكمية  يزن  املع�سرة  ف�ساحب 

واملبلغ  اأحياناً،  القرية  اإ�سم  مع  �ساحبها  لقب( 

قبل  املجفف  العنب  يجر�س  ثم  دفعه،  املتوجب 
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نقله اىل حجر الطاحون )حجر الرحى اأو الزغل(.

تبداأ املرحلة الثانية بو�سع العنب املجفف على 

ب�سورة  باملاء  ويبلل  »املدَر�س«  اأو  »امل�سطبة« 

اللت�ساق.  من  ملنعه  اجلر�س  اأثناء  يف  منتظمة 

حجر  ب��دوران  الياب�س  العنب  هر�س  عملية  وتتم 

الذي يعمل بوا�سطة حيوان املحور )حمار،  الرحى 

ح�سان اأو بغل( الذي يدور باجتاه دوران ال�ساعة مع 

الإبقاء على عيني احليوان مغطاة حتى ل ي�ساب 

بالدوار، اىل اأن ي�سحق اخلليط ويتحول اىل عجني.

على  العجني يدوياً  ُير�سف  الثالثة  املرحلة  يف 

بكمية  ويقا�س حجمه  »اأّل��وع«،  ويدعى  كرة  �سكل 



العنب الياب�س التي يحملها 

دقيقة  اآلة  بوا�سطة  عليه  ا�سمه  في�سجل  الزبون 

الطرف.

وتاأتي املرحلة الرابعة حيث تو�سع كرات العنب 

واحد  �سف  على  ب�»القفف«  املنقولة  املهرو�س 

فوق بع�سها لكي جتف وت�سبح قا�سية، ثم ُيقِدم 

بعد  »الأّل��وع«  تفتيت  على  اأ�سابيع  بعد  الزبون 

�سرحات  �سكل  على  فيقّطع  ق�ساوته،  ا�ستدت  اأن 

لينتقل  »التيفار«،  نحو  ب�»القفف«  ينقل  ثم 

ثمة  هناك  وال�ساد�سة،  اخلام�سة  املرحلتني  اىل 

»تيفارين« فوق بع�سهما ينتظران: الأعلى للنقع 

باملاء والأ�سفل للت�سفية وا�ستخال�س ع�سري اجلالب 

عرب ثقب )خمرج للمياه(. ُيغلق الثقب املوجود 

عود  بوا�سطة  »التيفار«  من  اخلارجي  الق�سم  يف 

من خ�سب يعرف باإ�سم »البيور« )عودة الفلينة(، 

الق�سم  ي��غ��ط��ى  ب��ي��ن��م��ا 

من  بغ�سن  الداخلي 

دور  ي���وؤدي  ال�سيح 

امل�سفاة.

ي���و����س���ع ال��ع��ج��ني 

»التيفار«  يف  املقّطع 

باللنب  ويغطى  الأعلى 

املياه  عليه  ُت�سب  ثم 

ال��ع��ذب��ة امل���اأخ���وذة من 

املع�سرة  و�سط  يف  البئر 

ملدة  وي���رتك 

اأيام فتذوب املادة ال�سكرية بعد اأن متتزج  ثالثة 

باملياه.

بعد ثالثة اأيام ينزع »البيور« من الوعاء الأعلى 

فيخرج الع�سري باجتاه وعاء البزل ويوؤخذ بوا�سطة 

العمل  ويعاد  اخل�سب(  من  جمّوف  )�سحن  الكيلة 

بالطريقة ذاتها لت�ستخرج كل املادة ال�سكرية من 

على  ويطلق  ت�سفيتها،  بعد  )الهري�س(  العجني 

والثاين  »البكرية«  لقب  اأولً  امل�ستخرج  الع�سري 

»ثانوية« والثالث »مرية«.

ياأتي دور غلي الع�سري، الأهايل ياأتون باحلطب 

�سعداهلل  )ط��ّوره��ا  امل��وق��دة  لإ�سعال  احل��رج  م��ن 

من�سور لتعمل اي�ساً على مادة املازوت(، بعدها 

يوؤخذ الع�سري امل�ستخرج من وعاء »البزل« وي�سكب 

عادة  ُي�سنع  جمّوف  كبري  )وعاء  »اخللقينة«  يف 

يعود  وهنا  النار  على  ويغلى  النحا�س(  مادة  من 

املع�سرة، فوقف  ل�سيد  الطبخ  قرار وقف عملية 

ياأخذ  لذا  الدب�س،  ُيف�سد  متاأخراً  اأو  باكراً  العملية 

يف  وي�سعها  املغلي  الدب�س  »غ�ساوة«  من  كمية 

الدب�س  بقي  واإذا  فيها،  اإ�سبعه  يغم�س  ثم  وعاء 

اأن  اإ�سبعه عند رفعه فذلك يعني  على  متما�سكاً 

العمل قد جنح، اأما اإذا �سال فيجب متابعة عملية 

الطبخ.

اإ�سرب الدب�ش بق�سيب تني

تربيد  هي  الأهمية  البالغة  الأخ���رية  املرحلة 

عندما  و»���س��رب��ه«.  ال��دب�����س 

بوا�سطة  ي�سحب  ج��اه��زاً  دب�ساً  الع�سري  ي�سبح 

يرتك  حيث  كبري  وع��اء  يف  وي�سكب  »م��غ��رف« 

التني  �سجر  من  قا�س  ق�سيب  بوا�سطة  لي�سرب 

عملية  تبداأ  اأ�سابع.  بثالثة  ينتهي  اأن  ل  ويف�سّ

�سريعة  وعمودية  دائرية  ب�سربات  باليد  ال�سرب 

تكّون  ومنع  الدب�س  كثافة  لزيادة  الوعاء  داخ��ل 

الدب�س  �سرب  عملية  ُينّفذ  قد  داخله.  حبيبات 

�سكان  من  ك��ان  اإذا  الزبون  اأو  املع�سرة  �ساحب 

يوماً  ع�سرين  العملية  هذه  ت��دوم  وقد  القرية، 
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عنب راأ�ش بعلبك

اأن  امل����ع����روف  م���ن 

بعلبك  راأ���س  منطقة 

املمّيز،  بعنبها  غنية 

من  فيها  وال��ك��رم��ة 

مزروعاتها  اأق����دم 

طبيعة  ملالءمتها 

الأر�س واملناخ. وما 

ينت�سر  منها  بقي 

ويف  التالل  على 

التي  املنحدرات 

بالرتبة  حتظى 

الغنية  الكل�سية 

بالألومينيوم.



على  املخزون  بعدها  يرتك  متقطعة.  وبطريقة 

حاله يف البيت حتى يتم ا�ستهالكه، ويجري تناول 

»الطحينة«،  مع  اأو  اللنب  مع  اأو  هو  كما  الدب�س 

الدب�س  يتناولون  القرية  �سكان  من  العديد  وكان 

مع الثلج يف ف�سل ال�ستاء...

زوار املع�سرة - املتحف يت�سّنى لهم ال�ستمتاع 

التنور  فرن  وم�ساهدة  املا�سي  رحيق  من  ب�سيء 

وقبل  احلديقة.  يف  اخلبز  لتح�سري  التقليدي 

الذي  ال��دك��ان  على  التعريج  ميكنهم  امل��غ��ادرة 

يدوية  واأ�سغال  بريدية  بطاقات  فيه  تعر�س 

�سنعتها  التي  املونة  اأطايب  من  وكثري  وحرفية 

اأيادي اأهل البلدة.

  

ت�سوير:

جو فرن�سي�ش

- عنب يوؤكل طازجاً.

- ع�سري عنب.

اأو  ت��وؤك��ل  عنب  اأوراق   -

)قطرميز(  اأوع��ي��ة  يف  حتفظ 

ل�ستخدامها يف املح�سي.

حام�س  احل�سرم،  حام�س   -

الأخ�سر  العنب  من  م�ستخرج 

ال�ستاء  ف�سل  يف  وي�ستعمل 

كبديل عن احلام�س.

الأبي�س،  باأنواعه  النبيذ   -

الأحمر  والنبيذ  والأحمر.  الوردي 

يفاد منه يف القدا�س يف اأثناء 

املناولة.

- العرق. 

- اخلل.

- دب�س العنب م�ستخرجاً من 

ع�سري العنب.

من  م�ستخرجاً  زبيب  دب�س   -

العنب املجفف.

- ع��ن��ب جم��ّف��ف ي��وؤك��ل يف 

ف�سل ال�ستاء.

- الوقود غذاء للموا�سي.

العنقود وخرياته
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ع���ه���دك ج���دي���د: ب������وزرا ون����واب

ول��ل��م�����س��رية ت��ن��ف��ت��ح ال���ب���واب

وت���راب و���س��ع��ب  جي�س  ل��ب��ن��ان��ن��ا: 

ل���ل�������س���ي���ادة ارف����ع����و الع����ت����اب

ع��ل��ي��ك ي����ا رئ��ي�����س��ن��ا: الآم������ال

وال���ي���وم ف��ي��ك م��ع��ل��ّق��ه الأج���ي���ال

ول��ل��ت�����س��ح��ي��ة ف��خ��ام��ت��ك ���س��الّل

وط���ن���ي اأ������س�����اء ال����ك����ون ب��ا���س��ت��ق��الل��ه

وط�����ن ال���ث���ق���اف���ة واحل���������س����ارة وال��ن��ه��ى

ج���ن���ة اإل  ل�����ب�����ن�����ان  م�������ا  ل�����ب�����ن�����ان 

راأي���ت���ه ان���ت���ب���ه���َت  اإذا  اجل����م����ال  وط�����ن 

اأرزه ت�����األ�����ق  اىل  ن�����ظ�����رَت  اإذا 

رب���وع���ه ج����م����ال  اىل  ن�����ظ�����رَت  واإذا 

مغيبها ع��ن��د  ال�����س��م�����س  اأن  اأن�����س��ي��َت 

ف����ك����اأمن����ا ال����رح����م����ن �����س����اع����َة ���س��اغ��ه

ل����ن ي���ع���رف الإب����������داَع ي����وم����اً ���س��اع��ٌر

وط�����ن ال���ك���رام���ة والإب��������ا ج���م���ع ال�����ورى

جنوبه ���س��خ��ور  م���ن  ت�����س��رق  ال�����س��م�����س 

وال���ب���ح���ر م�������س���ت���ل���ٍق ع���ل���ى ���س��ط��اآن��ه

وال���ن���ج���م���ة ال������غ������ّراء م�����ن ع��ل��ي��ائ��ه��ا

وط�����ن ال��ق�����س��ائ��د وال���ب���الب���ل وال���ه���وى

اإع�����الم�����ه يف  الإب�������������داع  ف���ث���ق���اف���ة 

وط���ن���ي ال�����ذي ع����زف ال���ك���ن���ار ن�����س��ي��دُه

اآخ�������راً ����س���ي���ئ���اً  اأن  اأ������س�����دق  ل  اأن�������ا 

وبجي�سه ب�����س��ع��ب��ه  ال��ع��ظ��ي��م  وط���ن���ي 

وط���ن���ي ال�����س��غ��ري ب���اأر����س���ه و���س��م��ائ��ه

ق���د زّي�����ن ال��ف�����س��ح��ى ب��خ��م�����س��ة اأح�����رٍف

وت������الق������ِت ال����دن����ي����ا ع���ل���ى اأن���غ���ام���ه

ي���ك���ف���ي���ه ف�����خ�����راً اأن�������ه ال���ب���ل���د ال�����ذي

مّل������ا ي�����د ال����ت����اري����خ خ����ّط����ت جم���ده

ي���زل ومل  ك�����ان  ال���ت���ك���وي���ن  اأول  م����ن 

����س���ْل ع��ن��ه ب�����ريوت ال���ت���ي م��ه��م��ا بكت

ينتهي ل  ال�����ذي  م��ا���س��ي��ه  ع��ن��ه  ����س���ْل 

اإذا ع���ج���ب���اً  ل  ال�������س���رق  ق���ل���ب  ل���ب���ن���ان 

ف������اإذا ا���س��ت��ق��ّل ف��م��ا ا���س��ت��ق��ّل ل��وح��ده

ه�����و م����وط����ن����ي واأن����������ا ف������دائ������يٌّ ل��ه

بقلبه ال�������س���الم  ارت�������اح  اإذا  وط���ن���ي 

وا����س���ت���ق���ط���ب ال���دن���ي���ا ب�������س���ّر ج��م��ال��ِه

م��ق��ال��ِه ع��ظ��ي��م  ال���ت���خ���اط���ب يف  ل���غ���ة 

ع����رزال����ِه احل�����ب يف  ط����ي����ور  ج���م���ع���ْت 

خ�����س��ال��ِه ب���ك���ل  م���ن���ف���رداً  احل�������س���ن  يف 

ف���ت���خ���ال���ه ال������ف������ريوز ف�������وق ت����الل����ِه

ف���ب���ه���ا ت��������راه حم�����دث�����اً ع�����ن ح����ال����ِه

���س��ب��غ��ت اأ����س���ع���ت���ه���ا ب����ل����ون رم����ال����ِه

اأع�����ط�����اُه ب���ع���د اخل���ل���ق ب��ع�����س ج���الل���ِه

خ���ي���ال���ِه ن�������س���ج  ل���ب���ن���ان  ي���ك���ن  م����ا مل 

ب�����احل�����ب ب������ني ����س���ل���ي���ب���ه وه�����الل�����ِه

وال����ب����در ي��ط��ل��ع م����ن ج���ب���ني ���س��م��ال��ِه

ال�������س���م���راء ي��ل��ث��م��ه��ا ب����زرق����ة ���س��ال��ِه

ن����زل����ت ل���ك���ي ت�����رت�����اح حت�����ت ظ���الل���ِه

اأم����ث����ال����ِه يف  الأوط������������ان  ت���ت���ف���اخ���ر 

اإر�����س����ال����ِه يف  الإ�����س����ع����اع  وح���������س����ارة 

وان�������س���اب ع���ط���ر ال����ك����ون م����ن ���س��الل��ِه

غ�����ري ال���������س����الم ي�����ري�����ده م�����ن اآل�������ِه

ن�����س��ال��ِه ك�����س��ر  ال����ده����ر  ي�����س��ت��ط��ي��ع  ل 

ق�����د ح������رّي ال����دن����ي����ا ب���و����س���ع جم���ال���ِه

ن�سالِه ع�����س��ر  امل���ري���خ  ع��ل��ى  ر���س��م��ْت 

م����ّوال����ِه ال�������س���رق يف  ����س���ب���اح  ف���زه���ا 

ت���ت�������س���ارع ال����ب����ل����دان لإ����س���ت���ق���ب���ال���ِه

ك������ان امل���������داد احل�������ّر م�����ن اأو�����س����ال����ِه

ق���ل���ب ال����ع����روب����ة ن���اب�������س���اً ب���رج���ال���ِه 

����س���ت���ظ���ل ����س���اخم���ة ����س���م���وخ ج���ب���ال���ِه

ُي��ن��ب��ي��ك ح���ا����س���ره ع����ن ا���س��ت��ب�����س��ال��ِه

ب���ك���ت ال�������س���م���اء ع���ل���ى ب���ك���ا اأط���ف���ال���ِه 

ف���ق���د ا���س��ت��ق��ل ال�������س���رق ب��ا���س��ت��ق��الل��ِه 

اأج���ي���ال���ِه  ع����ن  اأذود  ح����م����اُه  اأح����م����ي 

ي�����رت�����اح ق���ل���ب���ي ب���ع���د راح��������ة ب���ال���ِه

املجموع ي�سمل  التعاون  ان�ساهلل 

خل���ري ال���ب���الد و���س��ع��ب��ه��ا امل��وج��وع

ب��ه��ال��ت��الت��ه خ��ال���س��ة امل��و���س��وع

����ع����و ����س���اح���ة ال���س��ت��ق��الل وو�����سّ

ب��اجل��ي�����س ك��ن��ت ال��وج��ه ل��الأب��ط��ال

طلوع والطريق  �سعبة  ال��ظ��روف 

وال�������س���رف ع���ا ج��ب��ي��ن��ك امل����وال

�سموع ع��م��ت�����س��وي  ول��ل�����س��ه��ادة 

وِل���ْل���وف���ا م���ن دّم�����ك ال��ي��ن��ب��وع

اميل نون

امني �سّر نقابة ال�سعراء

خليل عجمي

لبنان اجلنوبي

معركة

ال�سرف

عا جبينك

وطني اأ�ساء الكون با�ستقالله
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ملا النفري 

ينادي

مل����������������ا ال�����������ن�����������ف�����������ري ي�����������ن�����������ادي

ب��������ال��������ع��������زمي��������ة امل����������������ا ب����ت����ل����ني

ج���������ن���������ودك م���������ا ب������ت������ه������اب ال������ن������ار

م�����ه�����م�����ا ك���������ان���������وا ال���������ع���������دى ك�����ت�����ار

ج������ي�������������س������ك �������س������ي������د الأب�����������ط�����������ال

م��������ت��������ل امل����������������������ارد ف���������������وق ت��������الل

������س�����ي�����ف�����ك ب��������ال��������ع��������ايل ب����ي����ل����م����ع

ي�������رج�������ع ج������������������رب  م������������������رة  ول 

تع�سف الرياح بوطني من كل حدب و�سوب، تارًة 

من اجلنوب وتارًة من ال�سمال، تارًة من ال�سرق وتارة 

اإجتاهني متعاك�سني  الأخطر من ذلك هو عندما تع�سف من  البحر.  من 

الع�سف املتعاك�س بل  الأ�سجار يف مهب  الوقت نف�سه، حيث تقع  يف 

ال�سجرة  اأغ�سان  ما ينتج عن ذلك ته�سيم وتك�سري يف  املت�ساد، وغالباً 

وفروعها بعد جتديدها من ورقها وثمارها.

حتتاج ال�سجرة اإىل تربة �ساحلة، غنية ومروية، واإىل مناخ موؤات ووقت 

طويل لت�ستعيد قوتها ومتد اأغ�سانها وتثمر من جديد. جتددها معر�سُّ 

لأن ينهار ويتحطم مرة اأخرى لو عادت الرياح وع�سفت بها.

اإىل  حتتاج  خالقها،  ب��اإرادة  التجدد  على  قدرتها  من  بالرغم  ال�سجرة 

احلماية، فهي لن ت�ستطيع يف كل مرة اأن تنه�س من جديد، حينذاك 

فاإّن من كان يتفّياأ بظلها وياأكل من ثمارها وي�ستند اإىل جذعها، لن يجد 

�سجرة اأخرى متنحه كل ذلك، لأن اأي �سجرة اأخرى لن تقبل اأن ينتهي بها 

الأمر يف مواقد النار ب�سبب عدم قدرة م�ستظليها على حماية �سموخها، 

فهي اإن مل حت�سل على احلماية من الرياح لن متنح الظل والثمار حتماً.

ال�سجرة بحاجة للحماية من خطرين:

هدوءها  وت�سلبها  بها  فتع�سف  بعيد  من  تاأتي  التي  العاتية  الرياح 

واإ�ستقرارها فتهزها بقوة وتخلخل ثباتها ومتزق اأوراقها بعنف وكراهية 

غري اآبهة بها اأو مب�ستظليها.

جذعها  وتفتت  بقلبها  وتفتك  بداخلها  تنخر  التي  اخلبيثة  وال�سو�سة 

لتفقده �شالبته ومتانته حتى ينهك بالكامل في�شبح اأيالً لل�شق�ط بكل 

ما يحمل.

الت�سحية.  ت�ستلزم  واملواجهة  املواجهة،  ي�ستوجبان  اخلطران  هذان 

الدخول  من  ومنعها  الريح  ل�سد  الأ���س��وار،  ببناء  تتم  الرياح  مواجهة 

واأطراف  ال��رتاب  �سطح  يحتاجه  ما  مبقدار  فقط  بل  عا�سفة،  هوجاء 

وبالوترية  نريد  الذي  بالإجتاه  الريح  تدخل  اأن  فاإما  وبالتايل  الزرع، 

التي نرغب، من دون اأن يوؤثر ذلك على 

اأن تعود من حيث  ن�سيمنا املحلي، واإما 

اأتت...!

والروابي، وينتقل  الأودية  الذي ينبعث من بني  ن�سيمنا املحلي هذا 

املحلي  ن�سيمنا  ال�سجر،  اأوراق  فيداعب  والأنهار،  اجلداول  �سفاف  على 

هذا الذي يجول بيننا يف جمال�س الألفة واملحبة، ويالم�س جباهنا برفق 

الذي  الن�سيم  هذا  احلقيقي،  بالفرح  �سعوراً  اأرواحنا  فتتلم�س  وحنان 

اأن ل ن�سمح للريح  الروح، يجب  القلب ويغذي  العليل وينع�س  ي�سفي 

الهوجاء اأن تعبث به فت�سوهه اأو تلغيه اأو تفقدنا اأياه...!

ان�سغال  ي�ستغل  اآخر  تهديد  متاماً،  اآخر  ف�ساأن  ال�سو�سة  مواجهة  اأما 

ال�سجرة بحب العطاء، عطاء الثمار والظالل، فتت�سلل متحفية اإىل قلبها، 

وتبداأ الأذى الذي هو �سر وجودها، عك�س ال�سجرة املعطاء متاماً.

لها  املالئمة  البيئة  تاأمني  عدم  هي  املواجهة  هذه  خطوات  اأوىل 

لتتمدد، فال يفرحّن غ�سن اّن ال�سو�سة تنخر يف الغ�سن الآخر بعيداً عنه، 

واأنه اإذ ذاك �سينفرد وحيداً بكل غذاء اجلذع وع�سارته.

ذلك، فهي تعمل على  ول  الغ�سن  هذا  توفر  لن  ال�سو�سة  اأن  احلقيقة 

بكاملها،  ال�سجرة  تدمري  اإىل  و�سولً  بالتتابع  جميعها  الأغ�سان  تدمري 

وتنوعت  اإجتاهاتها  تعددت  واإن  ال�سجرة،  اأغ�سان  اأن  الأخرى  واحلقيقة 

اأ�سكال فروعها، فهي تتفرع من اجلذع امل�سرتك نف�سه وبحكم الطبيعة 

�ساخمة  تت�سابك  الأغ�سان  هذه  فاإن  واجلغرافيا،  التاريخ  يف  املكر�س 

لت�سكل هوية ال�سجرة التي ل تكتمل اإلّ بجميع غ�سونها.

جمتمعة  ولتعمل  ورق،  من  عليها  وما  الأغ�سان  جميع  فلتتعا�سد 

موحدة ملواجهة ال�سو�سة ومنعها من التمدد اأولً، ثم لإ�ستئ�سالها خارج 

اجل�سم النقي، ومن ثم اإعادة ترميم ما خربت.

ولتعلم الأغ�سان جميعها اأن م�سريها واحد يف خمتلف الأحوال، فاإما اأن 

تدخل يف مواقد النار بالتتابع لتحرتق وتفنى، واإما اأن تبقى �ساخمة، 

اأبية، مزهرة، مك�سوٌة بالورق الأخ�سر، مفعمة باحلياة...!

فلتت�سابك الأغ�سان ل اأن ت�ستبك...! لتبقى ال�سجرة...!

املقدم الركن ح�سن جوين

اإل����������������������ْك ي�����������ا ج�������ي���������������س ب�����������الدي

ال������ن�������������س������ر ع���������ا ج�����ب�����ي�����ن�����ك ب���������ادي

ب�����������احل�����������رب اجل�����������ن�����������دي م��������غ��������وار

ب���������ت���������ه���������رب ك��������������ل الع�����������������������ادي

��������س�������ع�������رة م�������ن�������و م����������ا ب����ت����ن����ط����ال

ب�������������ني ج���������ب���������ال���������ك وال�������������������������وادي

احل�����������ري�����������ة ف�������ي�������ه�������ا ب����ت���������س����ط����ع

مل����������������ا ال�����������ن�����������ف�����������ري ي�����������ن�����������ادي

رفيق عويجان

ال�سجرة
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ن����رت����اح ب����ق����ى  ح�����ّل�����و  ال����ع����م����ر  راح 

ون���ن�������س���ى ال�������دين وال�����ه�����ّم والأ�����س����ب����اح

واإح������م������ل ب������اإي������دي ع�������س���اي���ة ال���ف���الح

وال���ت���ف���اح احل�������ور  ج���ن���ب���و  ع�����ا  واإزرع 

ول��������ّف ال������رواب������ي وع�����ان�����ق الأري���������اح

وت��ن��غ��ف��ى ع���ا ����س���وت ال��ب��ل��ب��ل ال�������س���ّداح

ول���ل���ط���ر����س ن���ب���ن���ي ب����احل����ق����ول م�����راح

ون���ع���ي�������س ب����اق����ي ال���ع���م���ر ب�����الأف�����راح

احللوات حلوة  يا  عاجلفا  عّلمك  مني 

ال�سهرات نتبادل  اأمل  عندي  عادا  وما 

ن�سيتي العهد والوعد وتزغزغو النيات

�سو اللي جرى يا ترى تا احلب فيكي مات

النجمات وبت�سهد  �سوى  �سهرنا  ياما 

الزينات زينة  ال�سبايا  بني  ما  اأنتي 

�سمتوا بجفاكي العوازل، خربوا اجلارات

الآهات و�سهقة  وغرامي  حبي  عني  يا 

ل حتا�سبيني عامل�سى وتاألفي حكايات

ات ول تعاتبيني العتب بي�سبب الغ�سّ

رح �ساحمك عّلي ح�سل واللي جرى مرات

جناحي وتك�سر  احلمى  هجرتي  حتى 

اإلفيها ال�سعد والهنا ومبل�سمي جراحي

اإيل وبالعتم م�سباحي كنتي ال�سعادي 

وباملعركي بعز الن�سر �سّلمتك �سالحي

نحكي خبايا الهوى وجنم ال�سما �ساحي

واخل���د تفاحي ق��م��ر مب��راي��ت��ي  وج���ك 

وما عاد طاب يل الهوى خا�سمت اأقداحي

مفتاحي و�ساع  ال�سعادي  باب  �سّيعت 

اأفراحي وح�سن  املحبي  حل�سن  عودي 

ندمان �سو نفع الندم وتك�سروا رماحي

ونن�سى النوى والأ�سى ونرجع �سوى اأحباب

مب���������س����وار ع����ن����د ال���ع�������س���ر ع�����ال�����وادي

ون�������س���م���ات ت���ت���م���اي���ل ع���ل���ى امل��ي��ل��ني

ب����و حنني وزغ��������ردة  ال���ق���ط���ي���ع،  ����س���وت 

و����س���رخ���ات راع�����ي م���ن ال��ق��ل��ب وال��ع��ني

وع������ن ����س���خ���رت���ي امل������ك������ّورة اجل��ن��ب��ني

����س���ف���ت احل������ال حم���ب���و����س ي�������س���األ وي���ن

����س���ف���ت احل����ن����ني ب����ه����اجل����م����اد، وب����ني

تنني م����ن  اأج����م����ل  واح�������س���ا����س مي���ك���ن 

ي������ا ري����ت����ن����ا ه����ال����ن����ا�����س، م��ت��ف��ق��ني

ون���������س����ري اإي����������د ب������اي������ِد م���ت���ح���دي���ن

ن���ح���ن���ا ����س���ع���ب م����ن ف������رد م����ّي����ه وط���ني

ر�������س ال�����ب�����ذار وم������ا ������س�����األ ب���ال���دي���ن

���س��ن��ني �����س����رل  ال����ك����ل  اأم  ه������الر�������س 

ع�������س���ن���ا ع���ل���ي���ه���ا ال����ع����م����ر خم��ت��ل��ف��ني

ب�������س���ي ك������وخ ع������ايل ف������وق ه���ال���ت���ّل���ي

ون���ق���ع���د �����س����وا ع�����ا ع���ت���ب���ت���و ن�����س��ّل��ي

و������س�����ّق الأر�����������س ت�����ا اإج�����م�����ع ال���غ���ّل���ي

واأح�����ف�����ر ����س���ي ن���ب���ع���ة م������ّي ت�����ا م���ّل���ي

وان�����ت�����ي ب�������س���ل���ق ال���ق���م���ح ت��ت�����س��ّل��ي

ون����وع����ا ال�������س���ب���ح ع����ا �����س����وت ت��رغ��ل��ي

ن������رّب������ي غ����ن����م وع������ج������ول ب����اخل����ّل����ي

اإن�����ت�����ي واأن���������ا وال����ل����ي����ل وال���ع���ت���م���ات

ب��ح�����س��ن ال��ط��ب��ي��ع��ة وج�����ّوه�����ا ال����ه����ادي

وغ�����������س�����ون ع������م ب����ت����ل����وح م����ع����ت����اده

ون���غ���م���ات ن�����اي م����ن ال���ق�������س���ب ����س���ادي

ي�����ا ب�����و ال������زل������ف، ه���ي���ه���ات ب���ت���ن���ادي

مب����ج����رى ال����ن����ه����ر، اإت��������اأّم��������ل زي�������اده

غ������ري ال�������زه�������ر، مّت��������و ع����ط����ر ن������ادي

ره�����ب�����ة ������س�����ال، وخ���������س����وع م���ت���م���ادي

ب������ني ال�������ه�������دوء، وروع�����������ة الأق�����������دار

م����ث����ل ال���ط���ب���ي���ع���ة، جم�����ده�����ا ت���ع���ّل���ى

ف���ي���ن���ا ال������وط������ن، اإمي�����������ان ي���ت���ح���ّل���ى

ب������������ارك ع����ل����ي����ن����ا رب�������ن�������ا، و������س�����اّل

وق������������ال وج������ه������ي ف����ي����ك����ن جت����ّل����ى

اهلل م������ن  اأم���������ر  يف  ن�������س���ون���ه���ا  ت������ا 

َح������ّل������وا اخل��������الف ي��������زول والأ������س�����ب�����اب

ون���ن�������س���ى احل���������س����ارة وع���ي�������س���ة ال��ق��ّل��ي

�����س����ب����ح����ان ي�����ل�����ي خ������ال������ق ب�������الدي

واأح���������ب���������اب ن����ب����ق����ى ب�������ال�������دين ك���ال

ال�ساعر وفا وجمبول بالإح�سا�س

ال�ساعر ِفَطْن م�سقول بالأنفا�س

عة بنجوم ال�ساعر كتل ومر�سَّ

مارق على درب الوفا للنا�س

وبيت الق�سيد اإنّو ال�سعر حمروم

من خاطر واملك�سور من »رّيا�ْس«

ما تلوم �ساعر تايه ومهموْم

راهن ُعمر للقافيه بالكا�ْس

هّمو الق�سيدة لأجلها بي�سوْم

كرمال يطعم جوع كلماتو حما�ْس

ال�ساعر

وفا!...

مني عّلمك عاجلفا؟راح العمر

َحّلوا اخلالف يزول

حممد دمج

املقدم توفيق يزبك  

حممد عادل ال�سيد

برجا - ال�سوف

املوؤهل االأول عون عون

املحكمة الع�سكرية

نعي�س ب�سعادي وع طول العمر ترتاحي







نعت قيادة اجلي�س العريف ال�سهيد جوين �سامل 

 ،1990/10/13 بتاريخ  ا�ست�سهد  الذي  نا�سيف 

الفحو�سات  بوا�سطة  هويته  اإىل  التعّرف  مّت  وقد 

.»DNA« املخربية

بتاريخ  ذوي���ه  اإىل  رف��ات��ه  ت�سليم  مت  وق��د 

مبنى  اأم��ام  اأقيم  احتفال  يف   2009/11/15

الع�سكري املركزي يف بدارو، بح�سور  امل�ست�سفى 

وفد من قيادة اجلي�س برئا�سة العميد الركن علي 

جابر ممثالً قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، اإىل 

الأجهزة  روؤ�ساء  عن  وممثلني  ال�سهيد  ذوي  جانب 

الأمنية وعدد من املدعوين.

وعزفت  ال�سهيد،  لروح  التكرمي  حتية  الع�سكريني  من  ثلة  اأّدت  وقد 

مو�سيقى اجلي�س ن�سيد ال�سهداء وحلن املوتى. بعدها مّت ت�سليم رفات 

ال�سهيد اإىل ذويه، حيث نقل اإىل بلدته دبل يف اجلنوب.

واإىل كني�سة مار جرج�س يف بلدة دبل، و�سل موكب النع�س الذي كان 

حممولً على الأكف تتقّدمه فرق الك�سافة وحملة الأكاليل وثلة من جنود 

لراحة  واجلناز  القدا�س  تراأ�س  وقد  والعائلة.  والكهنة  الع�سكرية  ال�سرطة 

ممثل  ح�سور  يف  الكهنة،  من  لفيف  يعاونه  نداف  يو�سف  الأب  نف�سه 

قائد اجلي�س العماد جان قهوجي العميد الركن اليا�س �سامية وح�سد من 

فاعليات البلدة واجلوار.

وبعد �سالة رفع البخور األقى ممثل قائد اجلي�س الكلمة الآتي ن�سها:

»اأهلنا الأعزاء

ويحيي  اإنتظار،  بعد طول  اأر�سه  تراب  يعانق  بلدته،  اإىل  اليوم  يعود 

تتلقى  دبل  اجلنوبية  بلدُتنا  والأحبة.  الأهل  خيال  يف  الطفولة  م�ساهد 

الوطني،  الَعلم  يغطيه  نا�سيف،  �سامل  جوين  العريف  �سهيدها  اليوم 

وترافقه تيجان الزهر، ووقع خطى الرفاق.

اإىل املجد واخللود،  اإل طريقاً  مل تكن ال�سهادة يف مبادئنا الع�سكرية، 

كل  والأوفياء  بر�سالتهم،  الإمي��ان  كل  املوؤمنون  الأبطال  الرجال  ي�سلكه 

الوفاء لق�سمهم، وامل�ستعدون دائماً لدفع �سريبة الدم املقد�سة كلما دعا 

الكرامات، وت�ستمر  الوطن وحتفظ  اأن ي�سان  اأجل  الع�سكري، من  الواجب 

بحامليها،  الرايات  فت�سمخ  جيل،  بعد  جيالً  م�ساءة  الت�سحية  �سعلة 

وتزدهي الهامات كرباً وعنفواناً.

باإرادة ل  الواجب،  نداء  ال�سهيد جوين ملّبياً  الطريق م�سى  وعلى هذا 

تنك�سر وعزمية ل تكّل، فكان قدره ال�ست�سهاد، م�سّطراً بدمه الزكي مالحم 

ال�سهداء  من  قافلة  جانب  اإىل  والفداء،  والت�سحية  ال�سجاعة  بطولية يف 

الأبطال، الباقية ذكراهم خالدة يف تاريخ اجلي�س والوطن.

نوّدعك اليوم اأيها ال�سهيد الغايل، وقد �ساءت الظروف اأن تلتحف تراب 

الوطن الذي �سّمك ل�سنوات طويلة. لقد انطلقت من جنوبنا الغايل اإىل 

التي  الأر�س  اأح�سان  اإىل  مكّرماً  عزيزاً  تعود  اأنت  وها  كافة،  البالد  اأرجاء 

اأنبتتك �سغرياً، واإىل جوار الأهل الذين نهلت من معينهم مكارم الأخالق، 

وحمبة لبنان.

فلتطمئن نف�سك ال�ساخمة يف عامل اخللود، �سيبقى اجلي�س على العهد 

والوعد، وفياً ملا اآمنت به، و�سّحيت يف �سبيله، و�سيكون دائماً اإىل جانب 

راء وال�سراء. عائلتك وبلدتك يف ال�سّ

حتية اإكبار واإجالل لأرواح �سهدائنا الأبرار، ولتبق ماآثرهم النبيلة منارة 

هدٍي يف م�سرية ال�سرف والت�سحية والوفاء«.

ويف اخلتام، مّت ت�سليم درع باإ�سم العماد قائد اجلي�س اإىل ذوي ال�سهيد. 

يف �سجل اخللود

ت�سليم رفات العريف ال�سهيد

جوين نا�سيف يف احتفال

اأمام امل�ست�سفى الع�سكري
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- من مواليد 1970/7/25 - بلدة دبل 

- ق�ساء بنت جبيل - حمافظة اجلنوب.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 1988/3/3.

- من عداد الكتيبة 102.

- حائز:

مرتني. احلرب  • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

الع�سكري. التقدير  • و�سام 
التذكاري. الوطنية  الوحدة  • و�سام 

مرتني. اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 
اللواء. قائد  • تهنئة 
- تهنئة قائد الكتيبة.

- عازب.

فار�س  �سربل  الأول  املعاون  اجلي�س  قيادة  نعت 

جرجورة الذي ا�ست�سهد بتاريخ 2009/11/11.

- من مواليد 1972/2/27 - بلدة كوكبا - ق�ساء 

حا�سبيا، حمافظة اجلنوب.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 1989/3/1.

- من عداد مقر عام اجلي�س مف�سول اإىل الغرفة 

الع�سكرية.

- حائز :

مرات. ثالث  احلرب  • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

الوطنية. الوحدة  • و�سام 
اجلنوب. فجر  • و�سام 

الع�سكري. التقدير  • و�سام 
الدرجة  من  اللبناين  ال�ستحقاق  و�سام   •

الرابعة الربونزي.

.2002 للعام  املوؤمترات  • ميدالية 
مرات. ثماين  اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 

25مرة. اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
- متاأهل من دون اأولد.

يف �سجل اخللود

العريف ال�سهيد

جوين �سامل نا�سيف

املعاون االأول ال�سهيد

�سربل فار�ش جرجورة
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يف �سجل اخللود
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املمّددة  املجّند  اجلي�س  ق��ي��ادة  نعت 

اأحمد جعفر الذي تويف  خدماته ابراهيم 

بتاريخ 2009/11/18.

النبي   -  1987/12/1 مواليد  من   -

عثمان.

من  اع���ت���ب���اراً  خ���دم���ات���ه  م�����ددت   -

.2009/3/31

- من عداد الكتيبة 105.

حائز:

اجلي�س. قائد  العماد  • تنويه 
- عازب.

املمّددة  املجّند  اجلي�س  ق��ي��ادة  نعت 

الذي  ق�ساق�س  ابراهيم  كرمي  خدماته 

تويف بتاريخ 2009/10/21.

خرايب   -1990/11/1 مواليد  من   -

�سيدا. 

- مّددت خدماته يف اجلي�س اعتباراً من 

 .2008/5/25

- من عداد الكتيبة 61.

- حائز:

اجلي�س. قائد  العماد  • تنويه 
- عازب.

املجّند املمّددة خدماته 

ابراهيم اأحمد جعفر

املجّند املمّددة خدماته

كرمي ابراهيم ق�ساق�ش

اجل��ن��دي ح�سن  اجل��ي�����س  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

بتاريخ  تويف  ال��ذي  �سكر  العظيم  عبد 

.2009/11/3

- من مواليد 1989/11/15 - كفر زبد 

- ق�ساء زحلة - حمافظة البقاع.

ب��ت��اري��خ  اجل���ي�������س  يف  ت����ط����ّوع   -

.2009/2/28

- من عداد فوج املغاوير.

- حائز :

اجلي�س. قائد  العماد  • تنويه 
- عازب.

اأنور  الأول  املعاون  اجلي�س  قيادة  نعت 

بتاريخ  تويف  ال��ذي  املبدر  فهد  اأحمد 

.2009/11/18

- من مواليد 1963/8/8 - الكويت.

ب��ت��اري��خ  اجل���ي�������س  يف  ت����ط����ّوع   -

.1984/2/9

- من عداد منطقة اجلنوب.

- حائز :

الوطنية. الوحدة  • و�سام 
اجلنوب. فجر  • و�سام 

من  اللبناين  الإ�ستحقاق  و�سام   •
الدرجة الرابعة برونزي.

الع�سكرية. • امليدالية 
 4 اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •

مرات.

 18 اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
مرة.

- متاأهل وله ثالثة اأولد.

اجلندي ح�سن

عبد العظيم �سكر

املعاون االأول 

اأنور اأحمد فهد املبدر







وال�سطور  للذكاء،  حا�سنة  الذاكرة   •

حا�سنة  واملعاناة  للكلمات،  حا�سنة 

للمعنى، والثقة حا�سنة للتوا�سع.

بالذكاء: ت�ساب  امتالء  فالذاكرة من دون 

بال�سداأ.

وال�سطور من دون كلمات: حمو لالأفكار.

و�لنجاح من دون معاناة: ��ضقاط ملعناه.

يف  وقوع  التوا�سع:  دون  من  والثقة 

الغرور واال�ستعالء.

الطموح  يتجدد  يوم:  كل  اإطاللة  • مع 

واملواقع  املواقف  يف  الأعلى  اإىل  وال�سعود 

والتمنيات.

متوازناً  الطموح  يكون  اأن  يف  ذلك،  وقوة 

يكون  واأن  لتحقيقه،  والواقعية  القدرات  بني 

ناً بعدم اإلغاء الآخر. ال�سعود حم�سّ

عتمة،  ن�سفه  امل�ستعار:  ال�سوء   •

والرغيف  ف�سل،  ن�سفه  املباع:  والنجاح 

امل�سروق: ن�سفه جوع.

واالإدعاء يف البالغة: ن�سفه بالء، واالإغراق 

يف املديح: ن�سفه نفاق.

الأف�سل  اأجل  من  نتناف�س  اأن  • جميل 

املك�سب  اأجل  من  نت�سارع  اأن  ل  والأبقى، 

الذاتي والزائل.

ل  املنطق،  بقوة  نت�سارح  اأن  وجميل 

مبنطق القّوة.

اأن  ل  املواقف،  يف  نتكا�سف  اأن  وجميل 

نتخادع يف النوايا.

اجلوار:  وُح�سن  االإخاء  ثقافة  يف   •

واإثراء  الوطنية،  للوحدة  حت�سني 

االأهلي،  لل�سلم  وحماية  املبادئ،  حلوار 

العام  لل�ساأن  واإعالء  للوفاق،  وت�سريع 

وامل�سالح واالأعمال.

والهواج�س:  والت�سارع  التنابذ  يف   •
هالك.

ويف التحابب والتعاون والإطمئنان: جناة.

ويف النميمة والتجريح والغتياب: فتنة.

اجللو�س:  واآداب  الآخر  واحرتام  ال�سدق  ويف 

م�سروع وفاق.

�سكان  من  تكون  اأن  يف  جميل   •

م�سكوناً  تبقى  اأن  هو  واالأجمل  لبنان، 

بحب لبنان.
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كانون الأول

اإعداد:

حممد �سلمان

بطاقة ملونة
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كانون الأول

اإعداد:

رميا �سليم �سومط

طب و�سحة
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اأطباء  جمموعة  هو  العائلي  الطبيب 

املري�ش  يتابع  واحـــد،  طبيب  يف 

الوقت  فيخت�سر  الياء،  اىل  االألف  من 

الباهظة  التكاليف  من  ويحّد  واجلهد، 

يحتاجها  ال  قــد  طبية  لفحو�سات 

املري�ش.

ــن الــطــب الــعــائــلــي يف  ــد ع ــزي امل

رزق  اأبي  غري�ش  الدكتورة  مع  حوار 

�سة يف هذا املتخ�سّ

ياملجال.
ئل

عا
ال
ب 

ط
ال

ما هو وماذا نعرف عنه؟

تعريف

لطاملا  قدمي  تعبري  العائلة«  • »طبيب 
الطب  يف  �سني  املتخ�سّ االأطباء  على  اأطلق 

العام، فما الذي تغرّي اليوم؟

العائلي  والطب  العام  الطب  بني  ما  الفرق   -

ملدة  �سه  تخ�سّ بعد  العائلة،  فطبيب  جداً.  �سا�سع 

�سبع �سنوات يف الطب العام، يتابع اأربع �سنوات 

الطب من بينها  �س يف فروع خمتلفة من  تخ�سّ

والأمرا�س  والطوارئ،  والأطفال،  ال�سيخوخة،  طب 

الن�سائية، واجلراحات ال�سغرى.

كاٍف  غري  العام  الطب  اخت�سا�س  بات  هنا  من 

واإن  املتقدمة،  الدول  �سهادة ممار�سة يف  لإعطاء 

كنا يف لبنان ما زلنا نعتمد هذه ال�سيغة التي مل 

تعد متناغمة مع �سرورات التطور الطبي.

العائلي؟ الطب  تعريف  هو  • ما 
- طبيب العائلة هو الطبيب الذي يوؤّمن العناية 

ال�سحية ال�ساملة جلميع اأفراد العائلة، ذكوراً واإناثاً، 

بدءاً من �سن الطفولة وحتى ال�سيخوخة. وهو ي�سمى 

طبيب  اي�������س���اً 

الأولية  ال�سحة 

وذل�������ك اأن����ه 

يتوىل عالج حواىل ت�سعني يف املئة من الأمرا�س 

الع�سوية وال�سلوكية والإجتماعية.

لقاحاته  يف  الطفل  العائلة  طبيب  يتابع 

وخمتلف الأمرا�س التي يتعّر�س لها، ويوا�سل دوره 

احلامل،  امل��راأة  يعاين  كما  املراهقة.  مرحلة  يف 

كذلك،  اي�ساً.  ال��ولدة  عملية  يتوىل  اأن  وميكن 

معظم  عمله  اإط��ار  يف  وتندرج  امل�سّن،  يتابع 

واأمرا�س  و�سكري،  وكولي�سرتول  ربو،  من  الأمرا�س 

القلب، اإلخ... ولكن هناك حدود طبعاً يقف عندها 

الطبيب العائلي، فري�سل املري�س عند احلاجة اىل 

اأما مهمته  �س يف جمال معني.  الطبيب املتخ�سّ

ق مع الطبيب  فال تقف عند هذا احلد، بل اإنه ين�سّ

ال�سحي ملري�سه،  التاريخ  له  �س، وي�سرح  املتخ�سّ

ما يجّنبه التكاليف الباهظة لفحو�سات طبية قد ل 

يحتاجها، ويتابعه حتى نهاية العالج. 

العالقة بني الطرفني

بطبيب  املري�ش  عالقة  ميّيز  الذي  • ما 
العائلة؟

ثالثة  على  العائلي  الطب  يرتكز   -

عوامل هي: املعرفة، واملهارة، وطريقة 

مع  بذلك  في�سرتك  املهنة،  ممار�سة 

باقي الخت�سا�سات يف عاملي املعرفة 

بعامل  وي��ت��م��ّي��ز  وامل���ه���ارة، 

ممار�سة املهنة انطالقاً من العالقة الفريدة التي 

جتمعه مبري�سه. فطبيب العائلة، ومن خالل متابعة 

مر�ساه  بخ�سو�سية  واإملامه  العائلة،  اأف��راد  جميع 

وحميطهم العام وخمتلف م�ساكلهم وحتى عاداتهم 

وقيمهم، قادر على معرفة خمتلف الأ�سباب التي 

وال�سلوكي،  والنف�سي  ال�سحي  و�سعهم  على  توؤثر 

املوجودة  غري  اخل�سو�سية  العالقة  يعطي  ما  وهذا 

الإخت�سا�سيون يف  ي�سّدد  لذلك  الأطباء.  باقي  مع 

يعطى  ال��ذي  الوقت  اأهمية  على  العائلي  الطب 

له  ي�سمح  وال��ذي  ال��ع��الج،  جل�سة  يف  للمري�س 

مب�ساركة طبيبه جميع م�ساكله الع�سوية والنف�سية 

لإيجاد احللول املنا�سبة لها.

يف  ماألوفاً  العائلي  الطب  بات  هل   •
لبنان؟

مع  العائلي  الطب  اإخت�سا�س  لبنان  ع��رف   -

اأواخر  اأول دفعة من اجلامعة الأمريكية يف  تخريج 

عدة  بعد  الي�سوعية  اجلامعة  وتلتها  ال�سبعينيات 

�سنوات.

خمتلف  يف  موجود  العائلي  الطبيب  حالياً، 

امل�ست�سفى  بينها  من  لبنان،  يف  امل�ست�سفيات 

الع�سكري املركزي، وقد بات وجوده �سرورياً ليخفف 

عن املري�س الأعباء غري ال�سرورية، املعنوية منها 

وتوجيهه  با�ستمرار  متابعته  عرب  وذلك  واملادية، 

يف الطريق ال�سحيح للعالج.
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كانون الأول

اإعداد:

الدكتور اليا�ش مي�سال ال�سويري

رئي�س اجلمعية اللبنانية

)LAPS( لل�سالمة العامة

ع�سو جمل�س اإدارة منظمة

ال�سالمة العاملية

وممثل املنظمة لدى الأمم املتحدة

�سالمتكم تهمنا

2
0
0

9

حفاظاً على �سالمتكم

جتّنبوا

ال�سرعة القاتلة

عر�سنا يف املقاالت 

ال�سابقة اأهمية حزام االأمان 

وخماطر ا�ستعمال الهاتف 

النقال اأو اخلليوي يف اأثناء 

القيادة، و�سنتناول االآن 

العالقة بني �سرعة املركبة 

و�سدة االإ�سابة، وذلك 

بت�سليط ال�سوء على نتائج 

الدرا�سات العاملية يف هذا 

املجال.

• اإن روؤية امل�سافات تتدنى مبقدار 6 اأمتار لكل زيادة يف ال�سرعة مقدارها 15 كلم/�ساعة. وتتلّخ�س 
اأخطار انخفا�س جمالت الب�سر ب�سكل رئي�س يف عدم روؤية الأج�سام القريبة اأمام ال�سيارة، وبالتايل ف�سل 

الإح�سا�س بالأج�سام التي تقرتب منها، من اجلانبني اأو اخللف على ال�سواء.

على  ت�سقط  �سيارة  ارتطام  قوة  تعادل  كلم/�ساعة   50 ب�سرعة  ت�سري  �سيارة  ت�سادم  قوة  • اإن 
فاإن  كلم/�ساعة،   100 اإىل  ال�سيارة  �سرعة  م�ساعفة  وعند  طوابق.   3 ارتفاعه  مبنى  من  الأر���س 

قوة الت�سادم تعادل قوة ارتطام ال�سيارة على الر�س من مبنى ارتفاعه 12 طابقاً. ولكن ماذا عن ركاب 

ال�سيارة؟

• اإذا كانت �سيارة ت�سري ب�سرعة 60 كلم/�ساعة، وفيها طفل وزنه 15 كلغ )الوزن التقريبي لطفل عمره 
3 �سنوات(، وا�سطدمت هذه ال�سيارة بجدار اإ�سمنتي، فاإن قوة ا�سطدام هذا الطفل هي 550 كلغ. ومثل 

ذلك اإذا حدث ا�سطدام ل�سيارة ت�سري ب�سرعة 80 كلم/�ساعة، وكان فيها راكب بالغ بنيته متو�سطة )وهذا 

يكون وزنه عادة حواىل 75 كلغ(، فاإن قوة ا�سطدام هذا الراكب �سوف تكون اأكرث من وزنه 20 مرة، اأي حواىل 

1500 كلغ. وتو�سح هذه الأمثلة ماذا يحدث لركاب ال�سيارات التي ت�سري بهذه ال�سرعات، التي ل تعترب 

عالية، ولكن الركاب الذين ل يربطون اأحزمة الأمان �سوف تلحق بهم اإ�سابات بليغة، ورمبا يتعر�سون للوفاة.

�سّبه علماء الفيزياء ال�سدمة بني �سيارة ت�سري ب�سرعة 60 كلم/�ساعة وحاجز جامد، باإلقاء قنينة   •
مرطبات من الطابق ال�ساد�س اىل الر�سيف. ت�سّور ماذا يحل بالزجاجة، وقارن بني الزجاجة وبني جمجمة 

الن�سان اذا �سقطتا من هذا العلو، علماً باأن اجلمجمة هي اأرّق من زجاجة املرطبات.

• بالإمكان خف�س اأكرث من 20 يف املئة من وفيات حوادث الطرق واأكرث من 33 يف املئة من الإ�سابات 
لو اأمكن اإلزام جميع ال�سائقني بحدود ال�سرعة الق�سوى للطريق.

• ال�سرعة تزيد من امل�سافة التي حتتاجها املركبة للتوقف 
فور ده�س املكابح، وتزداد �سدة الإ�سابة مع مربع �سرعة املركبة. 

فمثالً اإذا قمنا بزيادة �سرعة املركبة من 40 كلم/�ساعة اإىل 60 

كلم/�ساعة فاإن ن�سبة الزيادة يف ال�سرعة تكون 50٪ اأما الطاقة 

املتوّلدة فتت�ساعف اأي اأنها تزيد بن�سبة 200 يف املئة.

على  املركبات  �سرعة  متو�سط  من  املئة  يف   5 خف�س   •
الطريق يقابله اإنخفا�س مقداره 10 اإىل 15 يف املئة يف عدد 

الإ�سابات البليغة.

• مع اإزدياد معدلت ال�سرعة تتعر�س اأن�سجة ج�سم الإن�سان 
اإىل كمية عالية من ال�سغط وال�سحب وال�سد الدائر، بحيث ت�سبح 

الأن�سجة بعد تهتكها غري قابلة لل�سفاء عند ا�سطدام ج�سم �سلب 

باجل�سم الب�سري اله�س. 

• ميكننا اأن ن�سّبه قوة ا�سطدام الركاب بج�سم ال�سيارة من 
اأربعة  علو  من  �سقوطهم  عند  بالأر�س  ارتطامهم  بقوة  الداخل 

طوابق، لذا فاإن كل حماولة لتفادي الإ�سطدام بج�سم املركبة من الداخل عن طريق الأيدي والأرجل - مع 

اأهميتها - تكون يائ�سة متاماً.

كلم/�س،   30 ب�سرعة  ت�سري  ب�سيارة  ا�سطدامهم  حالة  يف  امل�ساة  من  املئة  يف   5 • ميوت 
من  اأعلى  �سرعة  عند  منهم  اأح��د  ينجو  ول  كلم/�س   65 �سرعة  عند  منهم  املئة  يف   80 ومي��وت 

80 كلم/�س.

ازدادت  كلما  وبالتايل  الأخرية،  هذه  �سري  ل�سرعة  وفقاً  تختلف  ال�سيارة  لإيقاف  الالزمة  • امل�سافة 
ال�سرعة ازدادات امل�سافة الالزمة للتوقف.

بناًء على ما تقّدم، نتمنى عليك عزيزي ال�سائق احرتام ال�سرعة الق�سوى وترك م�سافة كافية بينك وبني 

ال�سيارات الأخرى على الطرقات، خ�سو�ساً داخل املناطق ال�سكنية وال�سناعية لي�س خوفاً من الغرامة، بل 

حفاظاً على �سالمتك و�سالمة املجتمع كذلك!









163

اجلي�ش - العدد رقم 294

كانون الأول

اإعداد:

نينا عقل خلبل

اأحبار ريا�سية
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بريوت ترك�ش حتت املطر 

 33 ال�سابعة  ن�سخته  يف  بريوت  ماراتون  جمع 

�سوارع  جابوا  ه��وؤلء  جن�سية،   73 من  ع��ّداء  األ��ف 

الأحوال  �سوء  الرك�س  عن  يعوقهم  ومل  العا�سمة 

اجلوية.

فاجاأ  �سليمان  مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�س 

امل�ساركني بح�سوره مع زوجته، حيث اأعطى اإ�سارة 

الإنطالق ل�سباق ال�10 كلم، الذي �سارك فيه رئي�س 

احلكومة �سعد احلريري و�سخ�سيات ر�سمية واأهلية 

وفنية.

خم�س  م��دى  على  امل��ارات��وين  ال��ي��وم  توا�سل 

�ساعات هطل خاللها املطر غزيراً ورك�س العداوؤون 

املحرتفون والهواة دعماً لق�سايا اإن�سانية.

الأوىل  امل��راك��ز  على  �سيطروا  اأثيوبيا  ع���داوؤو 

لل�سباق، اإذ اأحرز الأثيوبي حممد متام ح�سني لقب 

ب�ساعتني  كلم،  ل���42.195  الرجال  لدى  املاراتون 

الكيني  على  متقدماً  ثانية(  و13  دقيقة  و16 

الثالثة  بيليتي.  اإبراهيم  والأثيوبي  نفيار  ا�ستون 

حملوا امليدالية اجلديدة لل�سباق بن�سخته ال�سابعة 

والتي كتب عليها: »نعم لقد جنحت«، لكن الرقم 

العام  �سوميي  اليمايهو  الأثيوبي  حققه  ال��ذي 

ظل  ثانية(  و47  دقيقة  و12  )�ساعتان  الفائت 

قائماً.

لدى ال�سيدات تقّدمت اأي�ساً الأثيوبية ميهريت 

ثانية(  و42  دقيقة  و42  )�ساعتان  بيفناتاري�سي 

جاكلني  الكينية  واأعقبتها  الأول،  باملركز  وفازت 

الرقم  اأما  ميا�سو،  �سي�ساي  ومواطنتها  نانيجريي 

القائم منذ 2004 والذي �سجلته الكينية اأنا�ستازيا 

و36  )�ساعتان  الآخر  هو  �سامداً  يزل  فلم  نديريبا 

دقيقة و46 ثانية(.

بزمن  اأولً  عوا�سة  ح�سني  الرقيب  حل  لبنانياً 

قدره �ساعتان و26 دقيقة و49 ثانية متقدماً على 

اجلندي عمر عي�سى وداوود م�سطفى.

ماريا بيا نعمة كانت الأف�سل بني اللبنانيات )3 

على  وتقّدمت  ثانية(  و22  دقيقة  و18  �ساعات 

اولغا طراد ومي زيدان.

كذلك اأحرز الرتكي �سينني كاراتا�س لقب �سباق 

هرني  الكيني  على  متقدماً  للرجال  كلم  ال���10 

كانت  فيما  ك��ام��ل،  حممود  وال��ع��راق��ي  كيربونو 

العراقية انعام خزات الأوىل بني ال�سيدات متقدمة 

على ميلي�سا رزق وايفا براند.
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برعاية قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، ممثالً بالعميد الركن جورج بطر�س 

قائد املركز العايل للريا�سة الع�سكرية، نّظمت قيادة اجلي�س وبالتعاون مع 

الع�سكري يف  املجمع  ال�30 يف  ال�ستقالل  �سباق  لل�سباحة  اللبناين  الحتاد 

بينها  ومن  الأمنية  والقوى  الحتادية  النوادي  ال�سباق  يف  �ساركت  جونية. 

فريق اجلي�س، وذلك بح�سور رئي�س الإحتاد واأع�سائه وروؤ�ساء ومندوبي الندية 

امل�ساركة.

ويف النتيجة النهائية، اأحرز كاأ�س العماد قائد اجلي�س فئة الرجال ال�سّباح 

مكرم فاتول من نادي اجلزيرة وفئة ال�سيدات ال�سباحة منال ميوت من النادي 

عينه، وتوىل ممثل قائد اجلي�س توزيع الكوؤو�س وامليداليات على الفائزين.

وعن فئة القوى الع�سكرية، اأحرز �سباحو فريق اجلي�س املركز الأول.

ال�سويريات،  البا�سيليات  للراهبات  القاع  البقاع -  نظمت مدر�سة �سيدة 

ع��داوؤون  فيه  �سارك  ال�ستقالل  ماراتون  �سباق   ،2009/11/20 بتاريخ 

النهائية  النتيجة  ويف  خمتلفة.  اأندية  ومن  اخلام�س  امل�ساة  فريق  من 

لل�سباق اأحرز عداوؤو اللواء اخلام�س املراكز الثالثة الأوىل ونالوا كاأ�س ال�سباق 

وميداليات. ويف ما يلي النتائج الفنية للع�سكريني:

- املعاون اأحمد م�سرف من الكتيبة 52، الأول.

- اجلندي نادر دروي�س من الكتيبة 55، الثاين.

- اجلندي حم�سن عبا�س من الكتيبة 53، الثالث.

�سباق ال�ستقالل ال�30 لل�سباحة

كاأ�ش قائد اجلي�ش ملكرم فاتول ونبال مّيوت

�سباق ماراتون ال�ستقالل

فريق اللواء اخلام�ش يف الطليعة

دورة اال�ستقالل 

الرباعية يف

كرة الطاولة

كرة  يف  الرباعية  ال��دورة  بطولة  اجلي�س  منتخب  اأح��رز 

الطاولة، التي نظمها يف قاعة نادي ال�سباب حو�س الأمراء 

بتحقيقه نتيجة 3 - �سفر يف املباراة النهائية.

م�سطفى  الرقيب  فاز  للبطولة،  النهائية  النتائج  ويف 

وفاز  �سفر،   -  3 بنتيجة  روفايل  طوين  على  الدقدوقي 

اليمن بنتيجة 3 -  الدين على حممد  وائل �سيف  الرقيب 

�سفر، كما فاز الرقيب موري�س اليا�س على ري�سار اأبو نا�سر 

بنتيجة 3 - 2.



فوربي  �سركة  نظمت  ال�ستقالل،  عيد  ملنا�سبة 

مالعب  على  الثانية،  ال�ستقالل  دورة  �سيدا  يف 

�سارك  احلريري.  بهية  النائبة  برعاية  ال�سركة، 

اجلي�س يف لقاءات الدورة التي �سملت: ال�سباحة، 

املباريات  نتائج  اأما  الطائرة.  والكرة  ال�سلة  كرة 

فكانت على النحو الآتي:

يف  وذلك   ،45  -  71 بنتيجة  �سيدا  بلدية  �سرطة  فريق  على  اجلي�س  فريق  فاز  �سلة:  • كرة 
اللقاء الذي جرى بتاريخ 2009/11/23 على ملعب نادي الفوربي.

خالل   ،1  -  3 بنتيجة  ال�سرفند  الر�سالة  نادي  فريق  على  اجلي�س  فريق  فاز  الطائرة:  • الكرة 
مباراة جرت على ملعب نادي فوربي بتاريخ 2009/11/24.

�سيدا  جزيرة  من  اإنطالقاً   ،2009/11/15 بتاريخ  ال�سباق  جرى  كلم:   2 مل�سافة  • ال�سباحة 
و�سولً اإىل امللعب البلدي، واأحرز �سباحو فريق اجلي�س املراكز الثالثة الأوىل:

- الرقيب رباح رباحي من املركز العايل للريا�سة الع�سكرية، يف املركز الأول.

- الرقيب الأول جوزيف مطر من فوج املغاوير، يف املركز الثاين.

- املوؤهل علي زيعور من اللواء اللوج�ستي، حّل ثالثاً.
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جان  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

قهوجي، نظمت حركة لبنان ال�سباب 

�سباق   ،2009/11/14 وبتاريخ 

انطلق من  الذي  ال�سنوي  ال�ستقالل 

و�سولً  الع�سكرية  حمانا  ثكنة  اأمام 

حمطة  يف  ال��دويل  النور  عبد  اأم��ني  ملعب  اىل 

بحمدون.

ومن  اجلي�س  من  ع��داوؤون  ال�سب�اق  يف  �س�ارك 

قوى الأمن الداخ�لي واأمن الدولة وم�ن عدة اأندية، 

قائد  العماد  ممثالً  ر�ستم  ح�سان  العقيد  وح�سره 

اجلي�س، املالزم الأول رواد املهتار ممثالً مدير عام 

اأمن الدولة، رئي�س حركة لبنان ال�سباب وديع حنا 

وح�سد من الفعاليات، ومدراء املدار�س وطالب.

وزعت  احتفال  اأقيم  املت�سابقني،  و�سول  بعد 

خالله اجلوائز والكوؤو�س على الفائزين.

نّوهت  املنا�سبة  وحي  من  كلمات  األقيت  كما 

تعزيز  ومت��ّن��ت  ال�سباب  لبنان  ح��رك��ة  بجهود 

اىل  بالإ�سافة  املدار�س،  يف  الريا�سية  الن�سطة 

لإن�ساء  مالية  اعتمادات  تخ�سي�س  على  الت�سديد 

ريا�سية  وجممعات  مالعب  وتاأهيل 

يف  وك�سفية  �سبابية  وم��ن�����س��اآت 

مبداأ  وف��ق  والأق�سية  املحافظات 

الإمناء املتوازن.

العقيد ح�سان ر�ستم  وبدوره، نقل 

يف كلمة راعي الحتفال العماد جان 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  حتية  قهوجي، 

الحتفال  ملنظمي  اأبنائها  وحمبة 

وامل�ساركني به.

اأما نتائج الع�سكريني يف ال�سباق 

فجاءت على النحو الآتي:

الداخلي: االأمن  وقوى  اجلي�ش  • �سباق 
- الرقيب زياد عون، الأول.

- اجلندي ع�سمت غريزي، الثاين.

- املجّند املمّددة خدماته عمر فاعور، الثالث.

اأوىل: فئة  • قدامى 
- اجلندي علي خزعل، الول.

حركة لبنان ال�سباب 

تنظم �سباق

اال�ستقالل ال�سنوي

بطولة كاأ�ش اال�ستقالل

يف �سالح ال�سي�ش

»فوربي« نظمت دورة االإ�ستقالل 

الثانية واجلي�ش اأحرز

مراتبها االوىل

م�سابقة  لل�سالح  اللبناين  الإحت���اد  نظم 

كاأ�س الإ�ستقالل يف �سالح ال�سي�س يف جممع 

الرئي�س العماد اميل حلود الريا�سي الع�سكري 

يف الدكوانة، �سارك فيها منتخب اجلي�س اىل 

جانب الفرق الريا�سية املنت�سبة اإىل الإحتاد.

ويف النتيجة النهائية للم�سابقة، فاز فادي 

طنو�س من نادي املون ل�سال يف املركز الأول، 

املركز  من  اأحمد  علي  حممود  املعاون  تاله 

العايل للريا�سة الع�سكرية يف املركز الثاين، 

وحل يف املركز الثالث كل من العريف فيكتور 

فيا�س والرقيب طارق مهنا.
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احلديث  الثالثي  يف  اجلي�س  بطولة  اأقيمت 

لل�شباط والتي تت�شمن، ال�شباحة، الرك�ش والرماية 

التي  النتائج  جاءت  وقد  ملم.   9 عيار  بامل�سد�س 

على  الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  عّممها 

النحو الآتي:

)ذكور(: االأوىل  • الفئة 
فوج  م��ن  خر�س  اأب��ي  �سبيب  الول  امل���الزم   -

مغاوير البحر، الول.

مغاوير  فوج  �سماحة من  �سربل  الول  املالزم   -

البحر، الثاين.

مغاوير  فوج  من  اخلباز  نقول  الأول  امل��الزم   -

البحر، الثالث.

)ذكور(: الثانية  • الفئة 
الول،  املدرعات  فوج  من  مطر  جان  النقيب   -

الول.

الطبابة  من  �سرتوين  وليد  الداري  النقيب   -

الع�سكرية، الثاين.

ال�سغال  ف��وج  م��ن  جمول  حممود  النقيب   -

امل�ستقل، الثالث.

)ذكور(: الثالثة  • الفئة 
- النقيب حممد �سرمي من فوج مغاوير البحر، 

الول.

الرائد الداري اليا�س القزي من قاعدة جونية   -

البحرية، الثاين.

البحر،  مغاوير  فوج  من  �ساهر  حممد  الرائد   -

الثالث.

)ذكور(: الرابعة  • الفئة 
فوج  من  ها�سم  الكرمي  عبد  الركن  العقيد   -

مغاوير البحر، الول.

مديرية  من  ال�سعدي  فاتك  الداري  النقيب   -

الهند�سة، الثاين.

مديرية  من  الفغايل  �سربل  الركن  العميد   -

العتاد، الثالث.

)اإناث(: الثالثة  • الفئة 
الع�سكرية  الطبابة  ال�سمايل من  دلل  املالزم   -

)بدون ت�سنيف(.

بح�سور ممثل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، العقيد ح�سان ر�ستم م�ساعد قائد املركز العايل للريا�سة 

الع�شكرية و�شباط الريا�شة يف االأل�ية وال�حدات، اأقيمت املباراة النهائية لبط�لة اجلي�ش يف لعبة كرة اليد 

للعام 2009 وذلك بتاريخ 2009/11/5، يف جمّمع الرئي�س العماد اميل حلود الريا�سي الع�سكري، والتي 

جمعت فريقي لواء احل�ر�س اجلمهوري ولواء امل�ساة اخلام�س، وقد انته�ت بف�وز فري�ق لواء احلر�س اجلمهوري 

بنتيجة 28 - 26 واإحرازه لقب البطولة.

بطولة �جلي�س يف �لثالثي �حلديث لل�ضباط للعام 2009

لواء احلر�ش اجلمهوري 

بطل اجلي�ش

يف كرة اليد



169

اجلي�ش - العدد رقم 294

بطولة لبنان برماية 

امل�سد�ش املرحلة  وال�سيد،  للرماية  اللبناين  الحتاد  نظم 

الثانية من بطولة لبنان للم�سد�س )عيار 6 ملم( 

لبنان  منتخب  ومدرب  الدويل  احلكم  باإدارة  كلوب«  »ماغنوم  نادي  مقر  يف 

لوي�س رعيدي واحلكم مارون �سعد.

الندية  خمتلف  من  رم��اة  جانب  اىل  اجلي�س  فريق  البطولة  يف  �سارك 

لعبة  م�سجعي  م��ن  ح�سد  وح�سرها  الحت��ادي��ة، 

الرماية. وجاءت النتائج على النحو الآتي:

الول. »ماغنوم«،  نادي  من  حداد  • ايلي 
الثاين. البقاع،  نادي  من  نحا�س  • فوزي 

الثالث. ها�سم،  الكرمي  عبد  • العقيد 

بطولة  للم�سارعة  اللبناين  الحت��اد  نظم 

بتواريخ  وذلك  اللعبة،  يف  العربية  الندية 

الرئي�س  جممع  يف  و2009/11/10،   9  ،8

ميثلون  نادياً   12 فيها  �سارك  والتي  الع�سكري،  الريا�سي  حلود  اميل  العماد 

ثماين دول عربية ومن بينهم فريق اجلي�س.

ح�سر حفل الفتتاح، راعي البطولة قائد اجلي�س العماد جان قهوجي ممثالً 

بالعميد الركن جورج بطر�س قائد املركز العايل للريا�سة الع�سكرية، ممثل 

كمال  ال�سيد حممد  للم�سارعة  الدويل  الحتاد 

للم�سارعة  العربي  الحت��اد  رئي�س  عزيز،  بو 

رئي�سة  ال�سهراين،  �سياف  زام��ل  العميد 

ع�سو  ح��الل،  فاديا  ال�سيدة  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  يف  الريا�سة  م�سلحة 

املكتب التنفيذي للمجل�س الأوملبي الآ�سيوي اللواء �سهيل خوري، ع�سو اللجنة 

ال�سيد �سليم احلاج،  اللبنانية  الأوملبية  اللجنة  اإدارة �سوؤون  الرباعية املكلفة 

اللبناين  الحتاد  ورئي�س  واجلمعيات،  الريا�سية  الحتادات  واأع�ساء  روؤ�ساء  اإىل 

للم�سارعة واأع�سائه.

ا�ستهل حفل افتتاح البطولة بالن�سيد الوطني اللبناين، كما تخلله عر�س 

للفرق امل�ساركة وكلمات من وحي املنا�سبة، بعدها اأعلن ممثل العماد قائد 

اجلي�س افتتاح البطولة.

ويف النتيجة النهائية للبطولة، حل فريق نادي ال�سرطة امل�سري يف املركز 

الأول، تاله يف املركز الثاين فريق نادي بغداد العراقي، ويف املركز الثالث 

فريق اجلي�س اللبناين.

بطولة االندية العربية يف امل�سارعة
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املدر�سة احلربية 

ت�سارك وتتاألق

يف لقاءات ودية

�ساركت املدر�سة احلربية يف مبارتني وديتني بلعبتي كرة ال�سلة والكرة الطائرة، والتي نظمتها مدر�سة 

اأم احلكمة - عني �سعادة بتاريخ 2009/11/19، على مالعبها. ويف النتيجة النهائية  احلكمة، فرع مرمي 

كرة  لعبة  وبنتيجة 74 - 65 يف  الطائرة،  الكرة  بنتيجة 3 - �سفر يف  احلربية  املدر�سة  للمبارتني، فازت 

ال�سلة، واأحرزت كاأ�ساً بكل لعبة ووزعت اأي�ساً امليداليات على اأفراد فريقي املدر�سة.

ملنا�سبة عيد الإ�ستقالل، اأقيمت لقاءات ريا�سية 

الريا�سي  حلود  اميل  العماد  الرئي�س  جممع  يف 

وموؤ�س�سات  اجلي�س  فرق  فيها  �ساركت  الع�سكري، 

اإجتماعية وجمعيات ك�سفية وريا�سية.

ر�ستم  ح�سان  العقيد  الإف��ت��ت��اح،  حفل  ح�سر 

الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  قائد  م�ساعد 

ممثل  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثالً 

مدير عام وزارة ال�سباب والريا�سة، ع�سو املكتب 

اللواء  الآ�سيوي  الأومل��ب��ي  للمجل�س  التنفيذي 

والأندية  الحتادات  روؤ�ساء  وعدد من  خوري  �سهيل 

ريا�سية  و�سخ�سيات  امل�ساركة  الريا�سية  والفرق 

واإعالمية.

بعد الن�سيد الوطني اللبناين، اعلن ممثل قائد 

للفرق  عر�س  جرى  ثم  الن�ساطات،  بدء  اجلي�س 

امل�ساركة وقّدم اجلي�س عر�ساً يف الفنون القتالية.

وقد �سملت اللقاءات الكرة الطائرة، كرة القدم، 

والتايكواندو.  امل�سارعة  الطاولة،  كرة  املالكمة، 

نتائج املباريات كانت على ال�سكل الآتي:

على  اجلي�س  فريق  فاز  الطائرة:  الكرة   •
فريق نادي قيتويل بنتيجة 2 - �سفر.

مباراة  اجلي�س  فريق  لعب  القدم:  كرة   •
امللعب  على  �سور  الت�سامن  ن��ادي  فريق  �سد 

البلدي يف �سيدا، واإنتهت بالتعادل 2 - 2. 

عدة  اجلي�س  فريق  لعب  الطاولة:  كرة   •
مباريات �سد الأندية املن�سوية لالإحتاد وذلك على 

 - ال�سباب  ن��ادي  ملعب 

زحلة،  يف  الم���راء  حو�س 

وحّل يف املركز الأول من اأ�سل اأربعة فرق م�ساركة.

للمالكمة  اجلي�س  فريق  �سارك  املالكمة:   •
�سد الأندية املن�سوية لالحتاد وفاز باملركز الأول. 

اأما النتيجة فجاءت على النحو الآتي:

- وزن 54 كلغ: العريف هاروتيون مانكيان من 

فوج التدخل اخلام�س، الثاين.

الرقيب حكمت �سعد من فوج  - وزن 60 كلغ: 

املغاوير، الأول.

- وزن 64 كلغ: الرقيب ح�سن نا�سيف من فوج 

املغاوير، الأول.

- وزن 69 كلغ: الرقيب الأول اأحمد النابو�س من 

فوج التدخل الثالث، الأول.

املمّددة خدماته  املجّند  كلغ:   91 وزن فوق   -

بالل نا�سر من لواء امل�ساة ال�سابع، الأول.

لعب فريق اجلي�س �سد اأندية  • امل�سارعة: 
على  جاءت  جيدة  نتائج  لعبوه  وحقق  ريا�سية، 

النحو الآتي:

- وزن 60 كلغ: الرقيب حممد الغو�س من فوج 

التدخل الأول، الأول.

- وزن 66 كلغ: املجّند املمّددة خدماته حممد 

ال�سعيد من قاعدة بريوت اجلوية، الثاين.

عبد  خدماته  املمّددة  املجّند  كلغ:   74 وزن   -

علي �سم�س من لواء امل�ساة ال�سابع، الثاين.

�سد  اجلي�س  ف��ري��ق  لعب  تايكواندو:   •
الأندية املن�سوية لالإحتاد، وذلك على ملعب نادي 

الأول  املركز  يف  وحل  جبيل،  يف  جيم  باور  بادي 

لالعبني  الفنية  النتيجة  اأما  البطولة،  كاأ�س  حائزاً 

الع�سكريني فجاءت على النحو الآتي:

من  زي��دان  �ساهر  اجلندي  كلغ:   63 وزن   •
اللواء الأول، الأول.

جونية  ق��اع��دة  م��ن  ك���ورد  اليا�س  العريف   -

البحرية الثاين.

من  رحمة  �سربل  الرقيب  كلغ:   67 وزن   •
اللواء الثاين، الأول.

ن�ساطات ريا�سية ملنا�سبة عيد االإ�ستقالل
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فازت جميلة ابنة العقيد علي عواركة 

فئة  اجلودو عن  لعبة  لبنان يف  ببطولة 

املركز  اأح���رزت  كما  كلغ،   52 دون  م��ا 

العربية واملركز  الدول  الأول على �سعيد 

لفئتها،  اآ�سيا  قارة  �سعيد  على  الثاين 

واجلدير بالذكر، اأن الآن�سة عواركة تتلقى 

تدريباتها على يد العريف زهري فيا�س 

الع�سكري  ال��ن��ادي  يف  اللعبة  م���دّرب 

املركزي.

ت���اب���ع ال��ع��ري��ف زه��ري 

فيا�س، م��دّرب اجل��ودو يف 

املركزي،  الع�سكري  النادي 

لعبة  يف  حتكيمية  دورة 

قارة  �سعيد  على  اجل���ودو 

الآ�سيوي  الحت��اد  مع  اآ�سيا 

من  اعتباراً  وذل��ك  للعبة، 

2009/11/10 ولغاية 15 

العريف  �سنف  وقد  منه، 

ال��دورة  يف  الأول  فيا�س 

على �سعيد قارة اآ�سيا ونال 

�سهادة تقدير.

جميلة عواركة

بطلة لبنان يف اجلودو

العريف 

زهري 

فيا�ش 

احلكم 

االأول 

يف اآ�سيا 

للجودو

- العريف حامت حنا من اللواء الثاين، الثاين.

�سمعان من  داين  العريف  كلغ:   72 وزن   •
اللواء ال�سابع، الأول.

كنعان  علي  الأول  املعاون  كلغ:   84 وزن   •
من اللواء الثاين، الأول.

كلغ: العريف خ�سر دكرمنجي من   87 • وزن 
مدر�سة القوات اخلا�سة، الأول.

ريا�سية  لقاءات  اأقيمت  نف�سها،  وللمنا�سبة 

�ساركت فيها فرق األوية امل�ساة: ال�ساد�س، احلادي 

قوات  من  فرق  مواجهة  يف  ع�سر  والثاين  ع�سر 

التالية:  الألعاب  �سملت  املوؤقتة،  املتحدة  الأمم 

وجاءت  الطائرة.  والكرة  ال�سلة  كرة  القدم،  كرة 

نتائج املباريات على النحو الآتي:

ال�سلة: • كرة 
فريق  على  ال�ساد�س  امل�ساة  لواء  فريق  فاز   -

خالل  وذلك   ،35  -  48 بنتيجة  ال�سبانية  الوحدة 

لقاء جرى على ملعب مركز �سور الريا�سي.

- فاز فريق لواء امل�ساة احلادي ع�سر على فريق 

جرت  مباراة  خالل   ،40  -  67 بنتيجة  املراقبني 

حلود  اميل  العماد  الرئي�س  جممع  ملعب  على 

الريا�سي.

- فاز فريق لواء امل�ساة الثاين ع�سر على فريق 

الوحدة الهندية بنتيجة 27 - 23، خالل لقاء اأقيم 

ورميا  امال  مركز  الوطنية،  املدر�سة  ملعب  على 

حوراين يف مرجعيون.

الطائرة: • الكرة 
- ب��تاريخ 2009/11/13، ج��رت على ملعب 

مب��اراة  ال�سلط��انية  يف  التح��رير  جمم��ع 

ع���س�ر  احل�ادي  امل�س��اة  ل��واء  ف��ري�قي  بي��ن 

الل��واء  فري��ق  بف��وز  انته��ت  وامل��راقبي��ن، 

بنتيج���ة 3 - �سفر.

لواء  فريق  ف��از   ،2009/11/18 بتاريخ   -

البلجيكية  الوحدة  فريق  على  ال�ساد�س  امل�ساة 

اللقاء  خ��الل  �سفر،   -  2 بنتيجة 

�سور  مركز  ملعب  على  جرى  ال��ذي 

الريا�سي.

تبارى   ،2009/11/16 بتاريخ   -

ع�سر  ال��ث��اين  امل�ساة  ل���واء  فريقا 

ملعب  على  النيبالية  وال��وح��دة 

امال ورميا  الوطنية، مركز  املدر�سة 

حوراين، وفاز فريق الوحدة النيبالية 

بنتيجة 2 - 1. 

القدم: • كرة 
ع�سر  احل�����ادي  امل�س�اة  ل���واء  فري�ق  لعب   -

الهندي�ة على ملع�ب  الوح�دة  مباراة �سد فري�ق 

كف�ردوني�ن البلدي وف�از بنتيجة 2 - �سفر.

فريق  على  ال�ساد�س  امل�ساة  لواء  فريق  فاز   -

على  اأقيم  لقاء  خالل   ،3  -  7 بنتيجة  املراقبني 

ملعب �سور البلدي.

- تبارى فريقا لواء امل�ساة الثاين ع�سر والوحدة 

وفاز  البلدي،  القليعة  ملعب  على  ال�سبانية 

فريق الوحدة ال�سبانية بنتيجة 3 - 1.
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احتفل اجلندي

فرا�س عبداهلل

ىل 
بزفافه ا

�سرا 
اجلندي خ

ا�سماعيل.

احتفل

اجلندي

ربيع جمعة 

بعقد خطوبته 

على الآن�سة 

رباب مهدي.
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها 

للفائزين  وتخ�س�ش  لقرائها  »اجلي�ش« 

اربعماية  قيمتها  مالية  جوائز  فيها 

بوا�سطة  تــوزع  لبنانية،  لرية  الف 

القرعة على اربعة فائزين.

ة
ق

اب
�ض

مل
�

ط 
رو

ــ
�ض

• اأفقياً:
1- نتمّناها لكم، حرف جر، الفوؤاد.

لعبة  اإي��ط��ال��ي��ة،  مدينة  ُح���ب،   -2

ريا�سية، اأبّر بالوعد.

لطَم،  بينهما،  ي�سلح  اأملا�س،   -3

فيلم لأم كلثوم. 

مدينة  ال�����س��اة،  �سلخ  مت���ام،   -4

هندية.

5- م��دي��ن��ة ���س��ودان��ي��ة، دول���ة يف 

لبع�س  ُي�ستعمل  اجلنوبية،  اأمريكا 

املاأكولت، يجري يف العروق.

اإرجتَف  دّرب��وا،  مو�سيقية،  نوتة   -6

واإ�سطرَب.

املاء،  يف  وغّو�س  غم�س  ظهَر،   -7

مدينة اأملانية، �سات ال�سّنور.

8- ملجاأ، هاَج البحر.

9- �سحايف وكاتب لبناين راحل.

الوجه،  قبيح  نف�س،  اأع���اون،   -10

جيو�س عظيمة.

ممثل  لالأطفال،  غ��ذاء  ماركة   -11

دور  بتمثيل  اإ�ستهر  راح��ل  اأمريكي 

طرزان، للمنادى.

12- م�سمار، مرفاأ على بحر قزوين، 

حرف ن�سب، بلدة يف ال�سوف.

مدينة  اإىل،  وق�سدوا  اأقبلوا   -13

اأملانية، من الطيور.

14- ممثل اأمريكي، �سيف.

املالب�س،  هيئة  عطف،  حرف   -15

�سّيد �سجاع �سخي، �سد نفع.

16- ورك، للندبة، اإندفع واأ�سرع يف 

احلديث.

يف  مرفاأ  راح��ل،  لبناين  ر�سام   -17

ايرلندا.

واأُهلك،  اأُ�سقط  وي�سحق،  يدّق   -18

النقل والكتابة.

يف  م��رف��اأ  اجل��ن��وب،  يف  بلدة   -19

الوليات املتحدة. 

راحل،  رو�سي  ق�س�سي  كاتب   -20

دولة اأوروبية، حتريَّ يف الكالم.

البايل،  احل��ب��ل  م��ن  القطعة   -21

مدينة يف غرب بلجيكا، مدينة يف 

اإمارة اأبو ظبي.

ن
و
ز
ئ
ا
ف
ل
ا

• عمودياً:
عا�سمة  اأوروبية،  عا�سمة  اأوروبية،  عا�سمة   -1

افريقية.

جمهورية  رئي�س  اأول  ات،  حيَّ ورك�س،  جرى   -2

يف غينيا، مرفاأ بريطاين.

وم�سرحي  �ساعر  ف�ساء،  لبناين،  كاتب   -3

اأملاين.

4- بركان يف الفيليبني، تهديدهم، يحمله كل 

�سخ�س.

»�سري«  لقب  ُمنح  راح��ل  بريطاين  ممثل   -5

العام 1992، من اأفالم �سلف�سرت �ستالون، ميني 

كاذبة.

6- اأمر �سعب، اإ�سم مو�سول، اأغنية لعبد احلليم 

حافظ، من قبائل الهنود احلمر.

اأكتب،  راحل،  تركي  لرئي�س  الثاين  الإ�سم   -7

من الطيور، �سادفت وقابلت.

مرفاأ  راح��ل،  لبناين  ل�ساعر  الثاين  الإ�سم   -8

اإيطايل، ناقة غزيرة اللنب.

اجل�سم،  اأع�ساء  من   ، وغ�����سَّ خ��دع  �سكَن،   -9

مت�سابهان.

تويف  اأمريكي  رئي�س  ايطالية،  مدينة   -10

وفاة طبيعية خالل فرتة الرئا�سة.

11- مت�سابهان، دولة اآ�سيوية، اأر�سدناهم، اأداة 

�شرط.

12- ال�سخ�س، يلم�س، نعطي باليد، اآلة طرب. 

13- هرَب، لفظة هجاء، كرثة تعاطي، اإ�سم لكل 

عمل مبدع.

راحل لّقب  ال�سفدع، �ساعر م�سري  14- �سّوت 

ب�»�ساعر ال�سباب«، رفيقة »�سكينة«.

15- بلدة يف ال�سمال، وطننا احلبيب، ح�سَل.

16- مدينة �سودانية، فرعون م�سري، من جزر 

اخلليج.

17- اأبتهل، نحن بالأجنبية، ممثلة �سينمائية 

وم�سرحية فرن�سية توفيت �سنة 1992.

18- مدينة اإ�سبانية يف الأندل�س، كتلة جبلية 

بني �سلوفاكيا وبولونيا، اأعلى قمة يف القطب 

اجلنوبي.

يف  ا�ستهر  لبناين  مطرب  اأت��رك،   ، �سرَّ  -19

منت�سف القرن املا�سي، رجل متحرّي.

20- عامل بريطاين من اأ�سل لبناين نال جائزة 

نوبل، ياِئ�س، ممثلة لبنانية راحلة.

داخل  وا�سح  بخط  احلل  ويكتب  املجلة،  من  مقتطعة  غري  م�سابقة  كل  • ت�ستبعد 
املربعات وتر�سل ال�سفحة بكاملها مع احلل. وتعلن النتائج يف العدد املقبل.

 - التوجيه  مديرية   - الريزة   - اجلي�ش  قيادة  التايل:  العنوان  اىل  احللول  • تر�سل 
جملة »اجلي�ش« - »م�سابقة الكلمات املتقاطعة«.

جميع  يف  اجلي�ش  ثكن  يف  باليد  امل�سابقة  ت�سليم  امل�سرتك  با�ستطاعة   •
املناطق.

.2010 الثاين  كانون   10 احللول  لقبول  موعد  • اآخر 

حل العدد ال�سابق

• املعاون االأول وليد عبداهلل   
فوج التدخل الأول.

• الرقيب جورج االأ�سقر  
لواء الدعم.

• اجلندي ح�سن العوطة
فوج احلدود الربية الأول.

• زهرة غرّيب
ال�سياح - �سارع معّو�س.
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العميد الركن �سالح حاج �سليمان

مدير التوجيه

اال�ستقالل،  بعيد  االحتفال  يف  خطاها  توّقع  وهي  الع�سكرية  الوحدات  راقب  َمن 

واالعتزاز  الفخر  �سمات  وامل�سدر،  املرجع  وتلّقى من  ووّثق،  وتاأّكد  تلّم�ش من قرب، 

التي تزّين هامات اجلنود، وتلّون اأعالم قطعهم، ومتهر �ساراتهم بال�سوؤدد واملجد.

زاهية  عرو�سها  توؤّدي  وهي  وجّوها،  وبحرها  بّرها  الع�سكرية يف  االآليات  �ساهد  وَمن 

المعة، دخل يف قناعته اأن االإرادة ال�سلبة تعّو�ش يف اأحيان كثرية عن �سيق ذات اليد، 

ال بل حتّول الفقر اىل غنى، يف بع�ش الظروف، وتبني على العوز اكتفاًء ذاتياً ُيغني 

عن �سوؤال و�سوؤال. 

املواطنون يعرفون جي�سهم، متاماً كما يعرفهم هو. العالقة بني الطرفني »اأهلية 

مبحلّية«. اإنهم يعرفون اأن �سجاعة الطّيارين هي التي اأحيت حمّركات الطائرات الثالث 

ورفع  الثقيلة  الدبابات  حّرك  الذي  هو  الفر�سان  اإخال�ش  واأن  االآفاق،  جتوب  كانت  التي 

اأبراجها وجّهز مدافعها، واأن مغامرات املغاوير واملجوقلني هي التي رمت بهم من 

ات التي انطلقوا منها، وال احلبال التي زحفوا عليها  االأعايل غري اآبهني بب�ساطة املن�سّ

وكاأنهم القردة يف غابات اال�ستواء. 

اأما االألوية املقاتلة فكانت تتقّدم بعزم وثبات اأمام املن�سة الر�سمية، فيما اأعادت 

زمان،  لكل  موؤ�س�سة  اإنها  اخلوايل...  االأيام  ذكريات  االأذهان  اىل  املتقاعدين  جمموعة 

تنال ما  اأن  والفوري  وامل�ستعجل  املطلوب  �سار من  وقد  الوطن،  لكل  موؤ�س�سة  واإنها 

املنا�سب  العتاد  امتالك  ومن  فح�سب،  املعنوي  ال  احلقيقي  غناها  ميّكنها من حتقيق 

للمهمات املوكلة اليها، واملوازي للت�سحيات التي اعتادت على تقدميها، والالزم لها 

يف مهمة حماية البالد اأر�ساً وموؤ�س�سات، وماالً منقوالً وغري منقول.

اإنه املال الذي يقّدر باملال، لتي�سري الدفاع عن  اأجل املال وغري املال.  اإنه مال من 

الكرامة الوطنية التي ال تقّدر باملال. وهل يخفى على اأحد ما لالأمن واال�ستقرار من 

دور، لي�ش يف حماية الوطن واملواطنني فح�سب، بل يف اإحياء االقت�ساد وتاأمني احلياة 

بكل جوانبها، اإنتاجاً وثقافة و�سياحة وت�سديراً وا�سترياداً، وتخزيناً لالأيام ال�سعبة؟

فاإن  والدم،  والعرق...  باجلهد  يوماً  جنودنا  يبخل  لن  ذلك،  يتحّقق  اأن  واىل  لكن، 

حتّقق املطلوب �سعدنا واأينعت اآمالنا وتراكمت خطانا، واإن مل يتحّقق جّددنا الهمم، 

واأحيينا النظر يف االأحداق، ومّددنا ال�سهر، واأّكدنا اإلغاء الرتاجع والهون.

اإن للوطن ت�سحيات يف اأعناقنا، ولي�ش لنا اأن نتعب، واإن كان لنا اأن نلوم ونعتب.

موّقعاً
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