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لرية لبنانية

عنوان املجلة

اأقيم يف قاعة العماد جنيم حفل تكرمي 

لل�سباط املتقاعدين، ح�رصه قائد اجلي�س ورئي�س 

جانب  اإىل  القيادة،  �سباط  كبار  من  وعدد  االأرك��ان 

رئي�س رابطة قدماء القوى امل�سلحة اللبنانية، وعدد 

و�سائل  وممثلي  املتقاعدين  ال�سباط  م��ن  كبري 

اأّكد  للمنا�سبة،  األقاها  كلمة  ويف  املحلية.  االإع��ام 

طرف  الأي  ي�سمح  لن  اجلي�س  اأن  قهوجي  العماد 

�سيا�سي بابتزازه يف اأي مو�سوع كان.

اجلي�س  قيادة  من  ر�سمية  لدعوة  تلبيًة 

الربيطاين، توّجه قائد اجلي�س العماد جان قهوجي 

اإىل اململكة املتحدة، يف زيارة ر�سمية هدفت اىل 

بني  الع�سكري  التعاون  عاقات  تطوير  �سبل  بحث 

اجلي�سني اللبناين والربيطاين وتعزيزها.
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لبنان  ا�ستقبل  ورج����اء،  واأم����ل  ب��ف��رح 

ال�ساد�س  بنديكتو�س  البابا  االأعظم  احلرب  قدا�سة 

اأودع  وال�سام،  املحبة  با�سم  االآتي  املبارك  ع�رص. 

اأمانة:  عموًما  وامل�رصقيني  ا  خ�سو�سً اللبنانيني 

»كونوا خدام العدل وال�سام وامل�ساحلة... ليتمكن 

اجلميع من العي�س بهدوء وكرامة...«.
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اأو عرب الفاك�ص على الرقم: 01/424104



�سالمي �أعطيكم

�أعطيكم«  »�سالمي  عنو�ن  حتت 

كانت زي��ارة �حل��ر �لأع��ظ��م، وهذ� 

�ل�سالم كان حمور �لر�سائل �لكثرية 

وجهها  �لتي  �لعميقة،  و�لدعو�ت 

فا�ض  �أي���ام  ثالثة  خ��الل  قد��سته 

��ستقبال  يف  وجت��ّل��ى  �للبنانيني  �إمي���ان  فيها 

ومو�كبة ر�ئعني خالل جميع حمطات �لزيارة.

ومو�طنني  ر�سميني  �للبنانيون  �حت�سد  فقد 

بورعه  �ملجلل  �لأبي�ض  �لثوب  �ساحب  ملالقاة 

 
ّ
وخفره وحكمته، فانت�رشو� على �لطرقات �لتي مر

بها وق�سدو� �لقد��ض �لذي �حتفل به يف بريوت 

مبئات �لآلف، كما و�كبو� مغادرته مودعني.

بني و�سوله ومغادرته كانت للبابا بنديكتو�ض 

�ل�ساد�ض ع�رش �سبع كلمات كل منها يف منا�سبة.

يف ما يلي �أبرز ما جاء يف هذه �لكلمات �لر�سائل 

�لتي �ساء قد��سته �أن يرتكها لنا و�سية و�أمانة.

حاج �سالم

يف م�ستهل زيارته وخالل  �ل�ستقبال �لر�سمي 

رّد  �لدويل،  �حلريري  رفيق  �لذي جرى يف مطار 

قد��سة �لبابا على كلمة فخامة رئي�ض �جلمهورية 

�لتو�زن  »�إن  بالقول:  �سليمان  مي�سال  �لعماد 

�للبناين �ل�سهري و�لر�غب د�ئًما �أن يكون حقيقة 

بف�سل  فقط  �ل�ستمر�ر  من  �سيتمكن  و�قعية 

�لإر�دة و�لتز�م �للبنانيني جميًعا، �آنذ�ك وح�سب 

و�لعامل  �ملنطقة  �سكان  لكل  منوذًجا  �سيكون 

باأ�رشه«.

و�أ�ساف �لبابا: »�إن �لتعاي�ض �للبناين يجب �أن 

يظهر لل�رشق �لأو�سط باأكمله ولبع�ض �لعامل �أنه 

من �مل�ستطاع �إيجاد د�خل �أمة ما، �لتعاون بني 

�لتعاي�ض  ذ�ته  �لوقت  ويف  �لكنائ�ض...  خمتلف 

بني  �لإح���رت�م  على  �لقائم  و�حل���و�ر  �مل�سرتك 

�مل�سيحيني و�إخو�نهم من �لأديان �لأخرى«.

وتابع قائاًل: »هذ� �لتو�زن �لذي يقدم يف كل 

وهو  �حل�سا�سية  منتهى  يف  هو  كمثال،  مكان 

مهدد �أحياًنا بالتحطم عندما ي�سد كوتر �لقو�ض 

�أو عندما يخ�سع ل�سغوط، غالًبا ما تكون فئوية 

�لإن�سجام  عن  وغريبة  معاك�سة  مادية  حتى  �أو 

و�لعذوبة �للبنانيني«.
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لبنان قد��سة  ��ستقبل  و�أمل ورجاء  بفرح 

�ل�ساد�س  بنديكتو�س  �لبابا  �لأعظم  �حلرب 

ع�رش. �ملبارك �لآتي با�سم �ملحبة و�ل�سالم، 

و�مل�رشقيني  ا  خ�سو�سً �للبنانيني  �أودع 

عموًما �أمانة: »كونو� خد�م �لعدل و�ل�سالم 

�لعي�س  من  �جلميع  ليتمكن  و�مل�ساحلة... 

»على  �أّن  معترًب�  وك���ر�م���ة...«،  ب��ه��دوء 

هذه  يقدمو�  �أن  �مل�سيحيني 

بالتعاون  �لأ�سا�سية  �ل�سهادة 

مع كل �لأ�سخا�س ذوي �لإر�د�ت 

�ل�ساحلة«.

بنديكتو�ض �ل�ساد�ض ع�رش

�لآتي با�سم �ملحبة و�ل�سالم

كونو� خد�م �لعدل 

و�ل�سالم و�مل�ساحلة
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وختم بالقول: »جئت �إىل لبنان كحاج �سالم... 

رمزية  وبطريقة  �ليوم  �أتيت  بلدكم  خالل  ومن 

�سالم  كحاج  �لأو���س��ط  �ل�رشق  بلد�ن  جميع  �إىل 

مهما  �ملنطقة  دول  �سكان  جلميع  وك�سديق 

كانت �إنتماء�تهم �أو معتقد�تهم«.

�نفتاح حقيقي على �حلو�ر

بني �لأديان

كانت  �لبابا  قد��سة  زيارة  يف  �لثانية  �ملحطة 

حيث  حري�سا  يف  بول�ض  �لقدي�ض  بازيليك  يف 

�لأو�سط  �ل�رشق  �أجل  من  �لر�سويل  �لإر�ساد  وّقع 

�ل�رشق  يف  �لكاثوليكية  »�لكني�سة  بعنو�ن:  وهو 

�لأو�سط، �رشكة و�سهادة«.

�جلمهورية  رئي�ض  ح�سور  يف  �لتوقيع  ج��رى 

�لفاعليات  من  وع��دد  �سليمان  مي�سال  �لعماد 

يف  ت��وزع��و�  م��دع��ًو�   450 وح���و�ىل  �ل�سيا�سية 

�ل�ساحة �خلارجية للبازيليك.

ومما قاله �لبابا يف �ملنا�سبة:

يوم  يف  �لتوقيع  ه��ذ�  يقع  �أن  لعجائبي  »�إن��ه 

عيد �ل�سليب، و�لذي يتم �لحتفال به يف �ل�رشق 

منذ �لعام 335، يف يوم �إهد�ء بازيليك �لقيامة 

على  �لكبري  ق�سطنطني  �لإمر�طور  بناها  �لتي 

�أن  يل  يبدو  �مل�سيح...  �ل�سيد  وق��ر  �جللجلة 

على  ويرتجم  يقر�أ  �أن  ممكن  �لر�سويل  �لإر�ساد 

على  ا  خ�سو�سً �ملقد�ض،  �ل�سليب  عيد  �سوء 

�سوء �ملريون.

�إع��ادة  �إىل  ت���وؤدي  �أن  ميكنها  مماثلة  ق���ر�ءة 

و�لكني�سة،  �ملعمد  لهوية  حقيقية  �إكت�ساف 

وت�سكل يف �لوقت نف�سه دعوة �إىل �ل�سهادة، يف 

�لعمادة ومن خاللها...

هنالك �سلة قوية بني �ل�سلب و�لقيامة �لتي 

هذه  دون  من  ين�ساها  �أن  للم�سيحي  ميكن  ل 

�أن  �ملمكن  من  ك��ان  �ل�سليب  متجيد  �ل�سلة، 

يعني ترير �لعذ�ب و�ملوت لكي ل جند فيهما 

�مل�سيحيني  �إىل  بالن�سبة  حمتمة.  نهاية  �سوى 

متجيد �ل�سليب يعني �مل�ساركة يف �ملحبة غري 



فعل  �إن��ه  لالإن�سان.  �لّل  يكنها  �لتي  �مل�رشوطة 

�إميان! متجيد �ل�سليب، يف منظور �لقيامة يعني 

�لتعبري عن هذه �ملحبة،  �لعي�ض ويف  �لرغبة يف 

�إنه فعل حمبة! متجيد �ل�سليب يوؤدي �إىل �لتز�م 

و�لكني�سة  �لأخوية  �ملناولة  ر�سل  �إىل  �لتحول 

وم�سدر �ل�سهادة �مل�سيحية �حلقيقية، �إنه فعل 

رجاء...

�إع��ادة  جتعل  �لأو�سط  �ل�رشق  يف  �لكني�سة  �إن 

�ل��ت��ف��ك��ري يف �حل��ا���رش م��ن �أج����ل �ل��ت��ط��ل��ع نحو 

من  ممكًنا.  جم��اًل  �مل�سيح  عني  يف  �مل�ستقبل 

خالل �لإر�ساد �لإجنيلي و�لرعوي تتم �لدعوة �إىل 

�إىل  و�لدعوة  و�لكن�سي  �لروحي  �لتاأمل  تعميق 

�لتجدد �لديني و�لليتورجي و�حلو�ر...

بانت�سار  لالحتفال  و�لآن  هنا  مدعوون  �إننا 

�لنتقام،  على  و�لت�سامح  �لكر�هية،  على  �حلب 

و�خل���دم���ة ع��ل��ى �ل�����س��ي��ط��رة، و�ل��ت��و����س��ع على 

�لكرياء، و�لوحدة على �لنق�سام«.

حو�ر  على  �نفتاًحا  يظهر  �لإر�ساد  »�إن  وقال: 

�لإميان بالله  �لأدي��ان، مبني على  حقيقي بني 

م�سكوين  بعمل  ي�سهم  �أنه  كما  �خلالق،  �لو�حد 

مفعم باحلب و�لعطاء...

�لرب  لأن  تخاف  ل  �لأو�سط  �ل�رشق  كنائ�ض  �إن 

�لكني�سة  لأن  تخافو�،  ل  �لنهاية.  حتى  معها 

منكم  قريبة  وهي  جانبكم  �إىل  ت�سري  �لعاملية 

�إن�سانًيا وروحًيا...«.

ب�سمة �هلل فينا

�للقاء يف ق�رش بعبد� كان م�ستهل 

�ل��ي��وم �ل��ث��اين يف �ل���زي���ارة، حيث 

�لدولة  يف  �مل�سوؤولني  كبار  �جتمع 

و�سخ�سيات  �لدبلوما�سي  و�ل�سلك 

رئي�ض  ل��دع��وة  تلبية  وفاعليات 

�جلمهورية.

�للقاء  ه���ذ�  خ���الل  �ل��ب��اب��ا  كلمة 

���س��ددت ع��ل��ى �ل�����س��الم و�ح����رت�م 

و�لت�سامن  �لإن�����س��ان��ي��ة  �ل��ك��ر�م��ة 

�ن��ط��الًق��ا م��ن �ح����رت�م ه��وي��ة كل 

�سخ�ض.

غني  ه��و  بلد  »�أي  ق��ال��ه:  ومم���ا 

�لذين  بالأ�سخا�ض  �سيء  كل  قبل 

على  يتوقف  �أر���س��ه.  على  يحيون 

جمتمعني  كلهم  وعليهم  منهم  �سخ�ض  ك��ل 

م�ستقبله وقدرته على �أن يتجند من �أجل �ل�سالم. 

جمتمع  د�خل  �إل  ممكًنا  يكون  لن  كهذ�  �إلتز�م 

موحد، �إمنا �لوحدة ل تعني �لتماثل.

�لإح����رت�م  ع��ر  ي��وؤم��ن  �ملجتمع  مت��ا���س��ك  �إن 

و�مل�����س��ارك��ة  �سخ�ض  ك��ل  ل��ك��ر�م��ة  �مل�ستقر 

قدر�ته،  بح�سب  كل  �إن�سان،  لكل  �مل�سوؤولة 

�أف�سل ما لديه لتوفري �لديناميكية  باإ�ستعمال 

�ل�رشورية لبناء �ل�سالم وتعزيزه. يجب �لرجوع بال 

�لإن�سان  كر�مة  �لب�رشي.  �لكائن  ركائز  �إىل  كلل 

للحياة  �مل��ق��د���ض  �ل��ط��اب��ع  ع��ن  منف�سلة  غ��ري 

�ملوهوبة من �خلالق. يف ت�سميم �لّل، كل �سخ�ض 

�لعامل  �إىل  ياأتي  لال�ستبد�ل.  قابل  وغري  فريد 

د�خل �أ�رشة، هي مكانه �لأول لالأن�سنة، وهي قبل 

كنا  �إذ�  �ل�سالم.  على  �لأوىل  مربيته  �سيء،  كل 

نريد �ل�سالم، فلند�فع عن �حلياة!«.

ما  رف�ض  �أج��ل  م��ن  »�لت�سامن  على  و���س��ّدد 

يعيق �حرت�م كل حياة ب�رشية، �لت�سامن مل�ساندة 

�ل�سيا�سات و�ملبادر�ت �لتي تهدف �إىل توحيد 

�لطيب  �ل�سعوب، بطريقة خمل�سة وعادلة. من 

توؤ�س�ض  �لتعاون و�حلو�ر �حلقيقي  �أفعال  روؤية 

�أف�سل  نوعية  �إن  مًعا.  للحياة  جديدة  لطريقة 

يف  �إل  ممكنة،  غ��ري  �ل�سامل  وللتطور  للحياة 

�إحرت�م  و�مل�سوؤوليات، �سمن  �خليار�ت  تقا�سم 

�أ���س��ل��وب ح��ي��اة م�سرتك  ه��وي��ة ك��ل ف���رد. لكن 

وهادئ ودينامي كهذ� ل ميكنه �أن يكون بدون 

�ليوم  �لآخ���ر.  ه��ذ�  ك��ان  مهما  �لآخ���ر،  يف  �لثقة 

�لختالفات �لثقافية و�لجتماعية و�لدينية يجب 

�أن توؤدي �إىل عي�ض نوع جديد من �لخوة، حيث 

ما يوحد بالتاأكيد هو �ملعنى �مل�سرتك لعظمة 

ولالآخرين  لنف�سه  عطية  ولكونه  �سخ�ض،  كل 

هذ�  يف  �ل�سالم!  طريق  يوجد  هذ�  يف  وللب�رشية. 
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يقطن  ه��ذ�  يف  منا!  �ملطلوب  �لل��ت��ز�م  يكمن 

�لتوجه �لذي يجب �أن يقود �خليار�ت �ل�سيا�سية 

نطاق  وعلى  �مل�ستويات  كل  يف  و�لقت�سادية، 

عاملي«.

ثقافة  بناء  يف  �لرتبية  �أهمية  على  �سدد  و�إذ 

���س��الم ق���ال: »مي��ت��ل��ك �ل��ف��ك��ر �ل��ب�����رشي �حل�ض 

�لفطري لتذوق �جلمال و�خلري و�حلق. �إنه �خلتم 

�لإلهي، ب�سمة �لّل فيها!...«.

للثاأر،  ل  نقول  �أن  »يقت�سي  قائاًل:  و�أ�ساف 

ب��دون  �لأع����ذ�ر  ونقبل  باأخطائنا،  ن��ع��رتف  �أن 

�لتما�سها، و�أخرًي� �أن نغفر، لأن وحدها �ملغفرة 

�لد�ئمة  �لأ�سا�سات  ت�سع  و�ملقبولة  �ملمنوحة 

للم�ساحلة ولل�سالم للجميع«.

�ل�سالم  عن  �لتاأمالت  »ه��ذه  بالقول:  وختم 

�لأ���رشة  قيم  وع��ن  �لإن�سان،  وك��ر�م��ة  و�ملجتمع 

�أن  ميكن  ل  و�لت�سامن  �حل��و�ر  وع��ن  و�حل��ي��اة، 

ويجب  ميكن  بل  معلنة.  عليا  مثل  جمرد  تبقى 

�أن تعا�ض.  �أن تعا�ض. نحن يف لبنان وهنا يجب 

�أن  م�سى،  وق��ت  �أي  وقبل  �لآن  مدعو،  لبنان 

يكون مثاًل...«.

كونو� خد�م �لعدل و�ل�سالم

�لبابا  به  �حتفل  �لذي  �حلري  �لقد��ض  �سهد 

على و�جهة بريوت �لبحرية طوًفا من �ملوؤمنني 

�ألًفا   350 �ل�  به  �مل�ساركني  عدد  فاق  بحيث 

�لدولة  و�أرك���ان  �جلمهورية  رئي�ض  يتقدمهم 

�إىل  بالإ�سافة  و�لع�سكريني  �ل�سيا�سيني  من 

�لدبلوما�سيني و�لروحيني.

فيها  دع��ا  عظة  للبابا  كانت  �لإجن��ي��ل  وبعد 

للعدل  خ��د�ًم��ا  ي��ك��ون��و�  �أن  �إىل  �مل�سيحيني 

و�ل�سالم.

ومما قاله: 

يقودنا  �أن  ي�سوع  يريد  �لذي  �لّطريق  »...�إن 

ي�سوع  جمد  �إّن  للجميع.  رج��اء  طريق  هو  �إليه 

�أكرث  يتجّلى يف �لوقت حيث، يف ب�رشّيته، يظهر 

�ل�ّسليب.  وعلى  �لتج�ّسد  يف  �سيما  ل  �سعًفا، 

خ��ادًم��ا،  نف�سه  بجعل  حمّبته،  �لل  يظهر  هكذ� 

�أحياًنا  ي�سعب  عظيًما،   �
ًّ
�رش �ألي�ض  ذ�ته.  مبنحنا 

قبوله؟ بطر�ض �لر�سول نف�سه فهمه لحًقا«.

ب��اأن  يعقوب  �لقدي�ض  »ي��ذك��رن��ا  و�أ����س���اف: 

يتطّلب  حقيقًيا،  يكون  وك��ي  �مل�سيح،  �ّت��ب��اع 

�أفعاًل ملمو�سًة. �إنها حاجةٌ �رشوريةٌ للكني�سة �أن 

تخدم، وللم�سيحّيني �أن يكونو� خد�ًما حقيقّيني 

موؤ�ّس�ٌض   
ٌ
عن�رش هي  �خلدمة  بامل�سيح.  ت�سّبًها 

خدمة  �إن  وه��ك��ذ�،  �مل�����س��ي��ح...  ت��الم��ذة  لهوّية 

�لعنف  فيه  يتوّقف  ل  عامٍل  يف  و�ل�ّسالم،  �لعدل 

ملّحة  حاجة  هي  و�لّدمار،  �ملوت  ظل  ب�سط  عن 

لالإلتز�م من �أجل جمتمٍع �أخوٍي، ولبناء �ل�رّشكة.

للرّب  �أ�سلي  �لأح��ّب��اء،  و�لإخ��وة  �لأخ��و�ت  �أّيها 

ا كي مينح منطقة �ل�رّشق �لأو�سط خد�ًّما  خ�سو�سً

لل�سالم و�مل�ساحلة فيتمّكن �جلميع من �لعي�ض 

على  �أ�سا�سّية،  �سهادٌة  �إنها   .
ٍ
وك��ر�م��ة بهدوء 

�أن يقّدموها هنا، بالتعاون مع كّل  �مل�سيحّيني 

�لأ�سخا�ض ذوي �لإر�دة �ل�ّساحلة. �أدعوكم جميًعا 

للعمل من �أجل �ل�ّسالم، كٌل على م�ستو�ه وحيث 

ينوجد...«.

ل تخافو� و�قبلو� �لآخر باختالفاته

خاطب �لبابا بنديكتو�ض �ل�ساد�ض ع�رش �سباب 

يف  �ل�سبيبة«  »لقاء  يف  �لعربي  و�ل��ع��امل  لبنان 

بكركي �لذي ح�رشه �آلف �ل�سباب �لآتني من لبنان 

�إىل  و�إذ دعاهم  �لأو�سط.  �ل�رشق  بلد�ن  وخمتلف 

عدم �خلوف وقبول �لآخر مهما كانت �ختالفاته، 

تعرت�سكم  �ل��ت��ي  �ل�سعوبات  »�أع����رف  ق���ال: 

�ل�ستقر�ر  غياب  ب�سبب  �ليومية،  حياتكم  يف 

�أو �ل�سعور بالوحدة  و�لأمن، �سعوبة �إيجاد عمل 

و�لإق�ساء. يف عامل د�ئم �حلركة، جتدون �أنف�سكم 

�لبطالة  فحتى  وع�سرية.  كثرية  حتديات  �أم��ام 

و�لأخطار يجب �أل تدفعكم لتجرع »�لع�سل �ملر« 

للهجرة، مع �لغرت�ب و�لغربة من �أجل م�ستقبل 

غري �أكيد، ت�رشفو� ك�سناع مل�ستقبل بلدكم...«.

وتابع: »�أيها �ل�سباب �للبناين، �أنتم رجاء بلدكم 

وم�ستقبله. �أنتم لبنان، �أر�ض �ل�سيافة و�لتناغم 
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�لجتماعي و�أ�سحاب �ملقدرة �لهائلة و�لطبيعية 

على �لتاأقلم... كونو� م�سيافني ومنفتحني، كما 

يطلب منكم �مل�سيح، وكما يعلمكم بلدكم. �أريد 

�أن �أحيي �لآن �ل�سبيبة �مل�سلمة �حلا�رشة 

�أ�سكركم حل�سوركم  معنا هذ� �مل�ساء. 

و�ل�سبيبة  ف��اأن��ت��م  �لأه��م��ي��ة.  �ل��ب��ال��غ 

�مل�سيحيون م�ستقبل هذ� �لبلد �لر�ئع 

على  �إعملو�  برمته.  �لأو���س��ط  و�ل�����رشق 

بالغني،  ت�سبحون  وعندما  مًعا،  بنائه 

مع  �لوحدة  يف  �لتفاهم  عي�ض  و��سلو� 

يكمن  لبنان  جمال  لأن  �مل�سيحيني. 

�ل�رشق  على  �لوثيق.  �لإحت���اد  ه��ذ�  يف 

�إليكم،  �لنظر  عند  باأكمله،  �لأو���س��ط 

�مل�سلمني  ب��اإم��ك��ان  �أن����ه  ي����درك  �أن 

و�مل�سيحية،  �لإ���س��الم  و�مل�سيحيني، 

�إحرت�م  �سمن  كر�هية  بال  مًعا  �لعي�ض 

معتقد�ت كل �سخ�ض لبناء جمتمع حر 

و�إن�ساين«.

و�أردف: »علمت �أي�ًسا �أنه يوجد يف ما 

بيننا �سبيبة قادمون من �سوريا. �أريد 

�أن �أقول لكم كم �أقدر �سجاعتكم، قولو� 

ولأ�سدقائكم،  لعائالتكم  بيوتكم،  يف 

ملن  ق��ول��و�  ي��ن�����س��اك��م،  ل  �ل��ب��اب��ا  �أن 

�آلمكم  ب�سبب  حزين  �لبابا  �أن  حولكم 

و�أتر�حكم، ل ين�سى �سوريا يف �سلو�ته 

وهمومه...«.

يف �لود�ع

�ملر��سم  وبعد  لبنان  مغادرته  قبيل 

�حلريري  رفيق  مطار  يف  لود�عه  �لروتوكولية 

�لبابا  عّر  �جلمهورية،  رئي�ض  وكلمة  �ل��دويل، 

عن تاأثره �لعميق، فقال: »�إذ حان وقت �لود�ع، 

�لعزيز،  لبنان  ملغادرة  �ل�سديد  بالأ�سف  �أ�سعر 

كلماتكم،  على  �لرئي�ض،  فخامة  يا  �أ�سكركم، 

�أت��وّج��ه  �لتي  �حلكومة  م��ع  بذلتموه،  م��ا  وعلى 

خمتلف  تنظيم  �أج���ل  م��ن  ملمثليها،  بالتحية 

و�لتي  بينكم،  �لتي �ساحبت ح�سوري  �لأحد�ث 

خمتلف  كفاءة  للنظر  ملفتة  بطريقة  دعمتها 

�لأجهزة على م�ستوى �جلمهورية وعلى �مل�ستوى 

�خلا�ض. �أ�سكر كذلك غبطة �لبطريرك مار ب�سارة 

�حلا�رشين  �لبطاركة  وجميع  �ل��ر�ع��ي،  بطر�ض 

و�أي�ًسا �لأ�ساقفة، و�لكهنة و�ل�سمام�سة و�لرهبان 

�لذين  و�لعلمانيني  و�لإكلرييكيني  و�لر�هبات، 

قدمو� ل�ستقبايل. 

�للبناين  �ل�سعب  لكّل  �خلا�ض  ب�سكري  �أتوّجه 

و�لذي  ور�ئعة،  غنية  ف�سيف�ساًء  ي�سّكل  �ل��ذي 

حما�سته،  بطر�ض  خلليفة  يظهر  �أن  ��ستطاع 

و�خلا�ض  �لأ�سكال  �ملتعّدد  �لإ�سهام  خالل  من 

�ل�سقيقة  �لكنائ�ض  بحر�رة  �أ�سكر  جماعة.  بكل 

و�جلماعات �لروت�ستانتية �ملحرتمة، كما �أ�سكر 

�أ�سهم ح�سوركم يف  �لإ�سالمية...  �لطو�ئف  كّل 

برمته  و�لعامل  �لعربي  �لعامل  زي��ارت��ي.  �إجن��اح 

�مل�سطربة،  �لأوق����ات  ه��ذه  يف  ���س��اه��دو�،  ق��د 

لالإحتفال  جمتمعني  وم�سلمني  م�سيحيني 

بال�سالم...«.

وقال: »ليكن لبنان د�ئًما مكاًنا ي�ستطيع فيه 

و�سالم  تناغم  يف  مًعا  �لعي�ض  و�لن�ساء  �لرجال 

�سهادة  ل  �لعامل،  ليعطي  �لبع�ض  بع�سهم  مع 

لوجود �لّل وح�سب، بل �أي�ًسا �ل�رشكة بني �لب�رش، 

مهما كانت ح�سا�سياتهم �ل�سيا�سية و�لطائفية 

و�لدينية.

�أجل لبنان، لكي يحيا يف �سالم  �أ�سلي لل من 

يقّو�ض  �أن  �ساأنه  من  ما  كل  ب�سجاعة  ويقاوم 

للبنان  و�أمت��ّن��ى  عليه.  يق�سي  �أو  �ل�سالم  ه��ذ� 

�لتقاليد  ب��ت��ع��ددي��ة  �ل�����س��م��اح  يف  �ل���س��ت��م��ر�ر 

يريدون  م��ن  لأ���س��و�ت  ي�سغي  و�ألّ  �لدينية، 

منعها. �أمتنى للبنان �أن يعّزز �ل�رشكة بني جميع 

و�أديانهم،  طو�ئفهم  عن  �لنظر  بغ�ض  �سّكانه، 

بالرف�ض �لقاطع لكل ما قد يدفع �إىل �لتفرقة، 

�لتي  �لزهور  هي  هذه  بحزم.  �لأخ��ّوة  وباختيار 

ينبغي  و�لتي  �ملمكنة  و�لف�سائل  �لّل،  بها   
ّ
ي�رش

تعزيزها وجتّذرها با�ستمر�ر...«.
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تلبيًة لدعوة ر�سمية من قيادة اجلي�ش الربيطاين، توّجه قائد 

اجلي�ش العماد جان قهوجي اإىل اململكة املتحدة، يف زيارة 

الع�سكري بني اجلي�سني  التعاون  �سبل تطوير عالقات  بحث  ر�سمية هدفت اىل 

وحتى   2012/9/23 من  الزيارة  ا�ستمرت  وتعزيزها.  والربيطاين  اللبناين 

2012/10/2، والتقى خاللها العماد قهوجي عدًدا من كبار امل�سوؤولني الع�سكريني 

 . نيني يطا لرب ا

كما ح�رض القائد 

ا�ستقبال  حفل 

على  اأق���ام���ت���ه 

�سفرية  ���رضف��ه 

ل�����ب�����ن�����ان يف 

امل����م����ل����ك����ة، 

ح��ي��ث ال��ت��ق��ى 

ح���������س����ًدا م��ن 

اجلالية  اأف���راد 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف 

ب���ري���ط���ان���ي���ا 

وف���ع���ال���ي���ات 

ر������س�����م�����ي�����ة 

واغرتابية.

لقاءات وزيارات

وزارة  مبنى  يف  ل��ق��اًء  القائد  زي���ارة  �شملت 

الدفاع الربيطانية يف العا�شمة لندن مع رئي�س 

 David Richards اجل��رال  الدفاع  اأرك��ان 

 ،Richard Barrons ال��ل��واء  ون��ائ��ب��ه   Sir
ال��دف��اع  ل�����ش��وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  ث��م م�شاعد 

الأمن  وم�شت�شار   ،Astor of Hever اللورد 

القومي Sir Kim Darroch، وتناول البحث 

وموا�شيع  اجلي�شني  بني  الثنائية  العالقات 

ذات اهتمام م�شرتك، ومت التوافق على تعزيز 

يف  اللبناين  للجي�س  الربيطانية  امل�شاعدات 

جمالت التدريب واللوج�شتية والت�شليح.

كما زار قائد اجلي�س والوفد املرافق الكلية 

كان  حيث   ،)Sandhurst( امللكية  احلربية 

 Major General ق��ائ��ده��ا  ا�شتقباله  يف 

ع��دًدا  زيارته  اإىل  بالإ�شافة   ،Tim Evans
ومتحف  واللوج�شتية  التدريبية  املواقع  من 

اأق�شامها  يف  ج��ال  حيث  ال��ت��اري��خ��ي،  ت�رش�شل 

عملها  عن  اإيجاز  على  م�شوؤوليها  من  واطلع 

من  ع���دًدا  وال��ت��ق��ى  املختلفة،  ون�شاطاتها 

الذين  اللبنانيني  ال�شباط 

درا���ش��ي��ة  دورات  ي��ت��اب��ع��ون 

اأو�شاعهم،  فيها واطلع على 

ث����م ع���ق���د غ������داء ع���م���ل م��ع 

اجلرال Richards بح�شور 

كبار �شباط القوات امل�شلحة 

ال���ربي���ط���ان���ي���ة و����ش���ف���رة 

ال�شيدة  بريطانيا  يف  لبنان 

وال�شفر  ع�����ش��ران،  اإن��ع��ام 

رئي�س اأركان الدفاع الربيطاين 

م�شتقباًل قائد اجلي�س

العماد جان قهوجي

العماد قهوجي يف زيارة ر�شمية

اىل اململكة املتحدة

اجلي�ش على ا�ستعداد دائم 

لدرء الأخطار املحدقة بالوطن 

وعدم ال�سماح بجعله مرة جديدة 

�ساحة لت�سفية ح�سابات الآخرين

حافظوا على موقع لبنان الريادي 

ووجهه احل�ساري يف ميادين 

الإبداع والعطاء وامل�ساركة



ال�شيد  لبنان  يف  ال��ربي��ط��اين 

.Tom Fletcher

حفل تكرمي

وكلمة للقائد

اأق��ام��ت  ال���زي���ارة  مبنا�شبة 

حفل  ع�������ش���ران،  ال�����ش��ف��رة 

قائد  ����رشف  ع��ل��ى  ا���ش��ت��ق��ب��ال 

اجل��ي�����س وال���وف���د امل��راف��ق، 

ح�������رشه ح�����ش��د م����ن اأف������راد 

بريطانيا  يف  اللبنانية  اجلالية 

واغرتابية،  ر�شمية  وفعاليات 

ال��ع��م��اد قهوجي  األ��ق��ى  وق��د 

فيها  اأ�شاد  باملنا�شبة  كلمة 

بارتباط اأبناء اجلالية بوطنهم 

الأم، ور�شالتهم احل�شارية يف 

اأن  اإىل  لفًتا  النت�شار،  ع��امل 

بجناحيهم  اللبنانيني  وع��ي 

املقيم واملغرتب والتفافهم 

الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة  ح��ول 

لبنان  ي��ت��ج��اوز  ب���اأن  كفيالن 

 
ّ
مير التي  الدقيقة  املرحلة 

املمكنة،  الأ����رشار  ب��اأق��ل  بها 

اجلي�س  ا���ش��ت��ع��داد  وم���وؤك���ًدا 

املحدقة  الأخطار  لدرء  الدائم 

بالوطن، وعدم ال�شماح بجعله 

لت�شفية  �شاحة  جديدة  م��رة 

الآخرين. ح�شابات 

وهنا الن�س الكامل للكلمة:
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درع قيادة اجلي�س 

مل�شت�شار

الأمن القومي

القائد مع 

م�شاعد 

وزير 

اخلارجية 

ل�شوؤون 

الدفاع

نائب 

رئي�س 

اأركان 

الدفاع 

الربيطاين 

يت�شّلم 

درًعا 

تذكارًيا
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اإنعام  ال�سفرية  �سعادة 

ع�سريان 

اأبناء اجلالية اللبنانية

اأيها احل�سور الكرمي

بكم  األتقي  اأن  يل  يطيب   

اأنتم اأبناء اجلالية اللبنانية يف 

�شّباقة  كانت  التي  بريطانيا 

الوطنية  املبادئ  جت�شيد  يف 

من خالل توا�شلها مع الوطن 

اإخ��ال���ش��ه��ا  خ���الل  وم���ن  الأم 

لدولة بريطانيا ال�شديقة.

اأيها احل�سور الكرمي

البابا  قدا�شة  ح��ّل  بالأم�س 

يف  ع�رش  ال�شاد�س  بنديكتو�س 

لبنان، يف زيارة بالغة الأهمية 

وت��وق��ي��ت��ه��ا،  م��ع��ان��ي��ه��ا  يف 

جميع  من  ا  حارًّ ترحيًبا  ولقت 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني ع��ل��ى اخ��ت��الف 

البابا  اأع��اد  واإذ  انتماءاتهم. 

ور�شالته  لبنان  اأهمية  تاأكيد 

اإلّ  والإن�����ش��ان��ي��ة،  احل�����ش��اري��ة 

ال�شباب  دعوة  على  �شّدد  اأنه 

التجّذر  اإىل  والعربي  اللبناين 

باأر�شهم وعدم الهجرة.

اأن��ت��م  اأخ��اط��ب��ك��م  اإذ  واأن�����ا 

دفعتكم  ال��ذي��ن  امل��غ��رتب��ني 

القت�شادي  والو�شع  احلرب 

اإىل الهجرة، اأدعوكم اإىل عدم 

ال��ت��خ��ل��ي ع��ن ل��ب��ن��ان... وع��ن 

زيارة القائد

ت�رشين الأول
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يف مقر قيادة 

الكلية احلربية 

امللكية

زيارة 

املواقع 

التدريبية

يف متحف 

ت�رش�شل



الذي  فدوركم  وجن�شيتكم.  اللبنانية  هويتكم 

تقومون به يف التوا�شل مع لبنان والدفاع عن 

اأنتم  بحملكم  يقرتن  اأن  بّد  ل  املحّقة  ق�شاياه 

اأًيا  عنها  والدفاع  اللبنانية  الهوية  واأولدك��م 

انتماءاتكم الطائفية وال�شيا�شية. كانت 

العامل، تتعدى ما  اإن ر�شالتكم كمنت�رشين يف 

لبنانية  حاجة  من  ت�شويره  اإىل  البع�س  ي�شعى 

ك��راأ���ش��م��ال  امل��غ��رتب��ني  اإىل 

حيوي  دوركم  اإن  اقت�شادي. 

بالن�شبة اإلينا نحن املقيمني، 

لبنان  م��وق��ع  ع��ل��ى  للحفاظ 

احل�شاري  ووج��ه��ه  ال��ري��ادي 

والعطاء  الإب���داع  ميادين  يف 

بلدكم  نه�شة  يف  وامل�شاركة 

الأم  امل�شيف، ودعم وطنكم 

واأحالمكم. باأفكاركم 

ما  �شّك  بال  تتابعون  اإنكم 

يف  يومية  اأحداث  من  يح�شل 

ت�شهدها  التي  وتلك  لبنان، 

العربية املجاورة ول  البلدان 

وانعكا�شاتها  �شوريا،  �شّيما 

اللبنانية. ال�شاحة  على 

ال��ذي  اللبناين  اجلي�س  اإن 

جن��ح يف ك�����رش ي��د الإره�����اب، 

وجنح  ال��ب��ارد،  نهر  خميم  يف 

 1701 ال���ق���رار  تطبيق  يف 

ل��ب��ن��ان  ج���ن���وب  ال������دويل يف 

بالتعاون مع القوات الدولية 

جاهًدا  يعمل  »اليونيفيل« 

ب���الإم���ك���ان���ات امل���ت���واف���رة 

على  الأمنية  الأو�شاع  �شبط  على  وال�شئيلة 

احلدود ويف الداخل.

ت��زال  ال��ت��ح��دي��ات ك��ث��رة، ف��اإ���رشائ��ي��ل ل  اإن 

ترتب�س بنا، والأحداث يف �شوريا ترخي بظاللها 

�رشب  اإىل  ت�شعى  الإرهابية  واملنظمات  علينا، 

الروح اللبنانية، لكن اجلي�س جنح اإىل حدٍّ كبر 

يف احلفاظ على ال�شلم الأهلي، و�شبط احلدود 

عمليات  ووق���ف  طرابل�س  اأح����داث  وت��ط��وي��ق 

تهريب الأ�شلحة وغرها من الأحداث الأمنية.

احل��ف��اظ  يف  ي��ك��م��ن  ��ا،  اأي�����شً اجل��ي�����س  ودور 

وهو  لبنان،  يف  واحل��ري��ة  الدميقراطية  على 

ال�شيادة  على  موؤمتن  هو  كما  عليهما  موؤمتن 

وال�شتقالل.

ال���وراء،  اإىل  ع���ودة  ل  اأن  ال��ي��وم  اأع��اه�����دك��م 

اأو  ع�شا  مك�رش  يكون  اأن  ي�شمح  لن  واجلي�س 

لت�شفية  �شاحة  اأخ���رى  ة 
ّ
م��ر لبنان  يكون  اأن 

اأو  ال��ف��ت��ن��ة  ل��ت�����ش��دي��ر  ا 
ًّ
م��ق��ر اأو  احل�����ش��اب��ات 

ا�شترادها.

الو�شع  هذا  �شيتجاوز  لبنان  باأن  ثقة  وكّلي 

وعي  بفعل  املمكنة  الأ�����رشار  ب��اأق��ل  الدقيق 

حول  والتفافهم  مقدمهم،  يف  واأنتم  اأبنائه، 

الع�شكرية. موؤ�ش�شتهم 

ع�ستم

عا�ست ال�سداقة اللبنانية الربيطانية

عا�ش لبنان
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ت�رشين الأول

زيارة القائد

�شفرة لبنان يف بريطانيا 

ت�شتقبل

القائد وعقيلته

�شورة 

تذكارية 

للقائد 

مع

�شباط 

لبنانيني
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اإ�ستقباالت الوزير

ت�رشين االأول

ال�سيدة  ا�سبانيا  �سفرية  الييريزة،  يف  مكتبه  يف  غ�سن،  فايز  الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزير  اإ�ستقبل 

والتعاون  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  وعمل  اجلنوب  يف  الو�سع  معها  وعر�ض  هريناندو،  ميالغو�ض 

القائم بينها وبني اجلي�ض، بالإ�سافة اإىل العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل تفعيلها وتطويرها.

كذلك، اإ�ستقبل �سفرية اليونان ال�سيدة كاترين بورا، يف اإطار التح�سري لزيارة وزير الدفاع اليوناين 

املرتقبة اإىل بريوت يف الأ�سابيع املقبلة.

والتقى �سفري منظمة حقوق الإن�سان الدولية يف لبنان وال�رشق الأو�سط 

والوزير يف الربملان الدويل الدكتور هيثم اأبو �سعيد، وعر�ض معه الأو�ساع 

يف لبنان وامل�ستجدات يف املنطقة. و�سّلم ال�سفري اأبو �سعيد الوزير غ�سن، 

قرار تعيينه يف الربملان الدويل لالأمن وال�سالم كوزير للدفاع وال�سوؤون 

احلربية.

وعر�ض  منجيان  بانو�ض  الييدوليية  وزييير  اي�ًسا،  غ�سن  الييوزييير  والتقى 

بالع�سكريني.  منها  يتعلق  ما  ل�سيما  والييرواتييب،  الرتب  �سل�سلة  معه 

وجورج  حبو�ض،  اأحمد  املرعبي،  طالل  ال�سابقني:  النواب  ا�ستقبل  كما 

ك�ساب، وعر�ض معهم التطورات الداخلية والأو�ساع يف طرابل�ض يف �سوء 

الإجراءات التي يقوم بها اجلي�ض اللبناين لإعادة الأمن اإىل منطقة ال�سمال.

�سفرية ا�سبانيا

ال�سفري هيثم اأبو �سعيد�سفرية اليونان

النائب ال�سابق طالل املرعبيوزير الدولة بانو�ض منجيان

وزير الدفاع الوطني ي�صتقبل �صفراء و�صخ�صيات





...واملمثل ال�صخ�صي للأمم املتحدة

اإ�صتقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، املمثل ال�صخ�صي للأمم 

املتحدة ال�صيد ديريك بلمبلي، وتداول معه �ص�ؤوناً عامة.

...وممثل برنامج الأمم املتحدة للإمناء

ا�صتقبل العماد قه�جي، يف مكتبه يف الريزة، ممثل برنامج الأمم املتحدة 

للإمناء يف لبنان ال�صيد روبرت واتكنز وتداول ق�صايا اإمنائية واإن�صانية.

اإ�ستقباالت القائد

ت�رشين االأول

...وقائد ق�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة

املتحدة  الأمم  الريزة، قائد ق�ات  اإ�صتقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف 

التعاون  علقات  يف  معه  وبحث  �صيرّيا  باول�  اجلرنال  لبنان  يف  امل�ؤقتة 

والتن�صيق بني اجلانبني اإ�صافة اإىل الأو�صاع على احلدود اجلن�بية.

...ورئي�س الأركان املاليزي

الأرك��ان  رئي�ش  ال���ريزة،  يف  مكتبه  يف  قه�جي،  ج��ان  العماد  اإ�صتقبل 

يف  امل�صلحة  الق�ات  وقائد  زولكيفايل  بن  مهد  زين  اجل��رنال  املاليزي 

يف  البحث  وجرى  عابدين.  بن  اإح�صان  اأميندين  اجل��رنال  بروناي  �صلطنة 

املاليزية  ال�حدتني  واأو�صاع  والتعاون بني اجلي�صني  ال�صداقة  علقات 

والربوناي�ية العاملتني �صمن ال�»ي�نيفيل«.

قائد اجلي�س العماد جان قه�جي ي�صتقبل �صفراء

اإ�صتقبل قائد اجلي�ش العماد جان قه�جي، يف مكتبه يف الريزة، �صفرية ال�ليات املتحدة الأمريكية ال�صيدة 

م�را ك�نيللي، وال�صفرية الكندية ال�صيدة هيلري �صيلدز اآدامز يرافقها امللحق الع�صكري. وقد بحثت خلل 

اللقاءين اأم�ر تتعلق بالعلقات الثنائية والتعاون بني لبنان وكل من ال�ليات املتحدة وكندا.

19

اجلي�ش - العدد رقم 328

ال�صفرية الكندية �صفرية ال�ليات املتحدة الأمريكية
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ت�رشين االأول

اإ�ستقباالت القائد

...ووزراء

ا�صتقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، وزير ال�صياحة الأ�صتاذ 

فادي عب�د ووزير ال�صناعة ال�صيد فريج �صاب�جنيان مع وفد من جمعية 

ال�صناعيني، كما ا�صتقبل ال�زير ال�صابق زياد بارود.

ال��صطى  القيادة  قائد  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ش،  قائد  ا�صتقبل 

للق�ات البحرية الأمريكية اجلرنال ج�ن ميللر على راأ�ش وفد مرافق، يف 

تناول  ميلز.  ريت�صارد  ال�صيد  الأمريكية  ال�صفارة  باأعمال  القائم  ح�ص�ر 

البحر  �صلح  جم��ال  يف  ا  وخ�ص��صً البلدين  جي�صي  بني  التعاون  اللقاء 

والتدريبات البحرية امل�صرتكة.

كذلك، ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ش، قائد الق�ات اخلا�صة يف القيادة 

وتناول  م��راف��ق.  وف��د  م��ع  ت�ف�  كينيت  اجل���رنال  الأم��ريك��ي��ة  ال��صطى 

امل�صاعدات  برنامج  وتنفيذ  البلدين  جي�صي  بني  التعاون  املجتمع�ن 

الأمريكية املقررة للجي�ش اللبناين.

ال��صطى  القيادة  قائد  اجلي�ش،  قائد  العماد  ا�صتقبل  اآخر  وقت  ويف 

جرى  حيث  مرافق،  وفد  راأ���ش  على  ماتي�ش  جيم�ش  اجل��رنال  الأمريكية 

البحث يف م�ا�صيع ذات اهتمام م�صرتك.

...وم�ص�ؤولني 

ع�صكريني 

من القيادة 

ال��صطى 

الأمريكية

قائد القيادة ال��صطى للق�ات البحرية الأمريكية

قائد القيادة ال��صطى الأمريكية 

وزير ال�صياحة

ال�زير ال�صابق زياد بارود

وزير ال�صناعة

قائد الق�ات اخلا�صة يف القيادة ال��صطى الأمريكية



21

اجلي�ش - العدد رقم 328

اإ�ستقباالت القائد

ت�رشين االأول

...ون�اًبا

اإ�صتقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، الن�اب ال�صادة اأ�صعد حردان، ريا�ش رحال، 

ال�ليد �صكرية ومي�صال حل�. وقد ن�ق�صت خلل الزيارات الأو�صاع العامة.

النائب اأ�صعد حردان

 النائب ال�ليد �صكرية

املدير العام

للأمن العام 

النائب ريا�ش رحال

النائب مي�صال حل�

مدير عام

اأمن الدولة  ...واملديرين العامني للأمن العام واأمن الدولة

ا�صتقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، املدير العام للأمن العام الل�اء 

عبا�ش ابراهيم، وجرى البحث يف التط�رات الأمنية والتعاون بني امل�ؤ�ص�صتني. 

كما كان له لقاء مماثل مع مدير عام اأمن الدولة الل�اء ج�رج قرعة.
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ت�رشين االأول

اإ�ستقباالت القائد
...ووفًدا من 

رابطة قدماء 

الق�ات 

امل�صلحة 

اإ�صتقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من رابطة قدماء الق�ات اللبنانية

امل�صلحة اللبنانية برئا�صة العماد املتقاعد اإبراهيم طن��ش. ...واأمني عام تيار امل�صتقبل

اإ�صتقبل العماد قه�جي، يف مكتبه يف الريزة، اأمني عام تيار امل�صتقبل 

دعم  عن  معرًبا  ال�طني،  اجلي�ش  دور  ثّمن  ال��ذي  احلريري  اأحمد  ال�صيد 

منطقة  يف  وخ�ص��صاً  البلد  يف  العام  الإ�صتقرار  على  للحفاظ  جه�ده 

ال�صمال.

رين
ّ
...ووفًدا من نقابة املحر

املحررين  نقابة  من  وفًدا  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ش،  قائد  اإ�صتقبل 

برئا�صة الأ�صتاذ اليا�ش ع�ن بحث معه يف ال�ص�ؤون العامة، م�صيداً باجله�د 

التي يبذلها اجلي�ش يف احلفاظ على وحدة ال�طن وم�صرية �صلمه الهلي.

...ورئي�س احلزب العربي الدمي�قراطي

العربي  احل��زب  رئي�ش  ال����زارة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ش،  قائد  اإ�صتقبل 

اجلي�ش  ب���اأداء  ثقته  ع��ن   
ّ

ع��رب ال��ذي  عيد  رفعت  ال�صيد  الدمي�قراطي 

لإع��ادة  طرابل�ش  مدينة  يف  اإتخذها  التي  الأخ��رية  الأمنية  وب��الإج��راءات 

الإ�صتقرار واحلياة الطبيعية لها.

...ومن جمعية امل�صاريع اخلريية الإ�صلمية

اإ�صتقبل العماد قه�جي، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من جمعية امل�صاريع 

اخلريية الإ�صلمية برئا�صة ال�صيخ ح�صام الدين قراقرية.

كذلك، اإ�صتقبل قائد اجلي�ش كلً من النائبني ال�صابقني يحيا �صم�ش وم�صباح الأحدب، رئي�ش اأركان دفاع اجلي�ش الإيطايل اجلرنال بياجي� اأبرات مع 

وفد مرافق، القا�صي اأنط�ني� فرح، رئي�ش مكتب التعاون الدفاعي الأمريكي العقيد ب�ل رو�ش يف زيارة وداعية ملنا�صبة اإنتهاء مهمته يف لبنان وتقدمي 

خلفه العقيد دايفيد برونر، مدير املركز الكاث�ليكي للإعلم الأب عبدو اأب� ك�صم، وفد من �صحيفة »اجلمه�رية« برئا�صة رئي�ش التحرير الأ�صتاذ ج�رج 

�ص�لج، مفتي بعلبك ال�صيخ خالد ال�صلح يرافقه مدير العلقات واملرا�صم يف دار الفت�ى ال�صيخ �صادي امل�رصي، وفد من م�ؤ�ص�صة ال�صيخ اأب� احل�صن 

عارف  حلوي، مدير قناة ال�ص�مرية ال�صيد �صفيق تابت، ووفد جمعية �صباب لبنان نح� ال�طنية برئا�صة ال�صيدة كارول اآ�صاف.
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على خطى القائد

ت�رشين االأول

قيادة  اأطلقتها  التي  للمبادرة  ا�صتكمالً 

ملا  وتاأكيًدا  طرابل�ش  مدينة  �صاأن  يف  اجلي�ش 

الأم��ن  حلفظ  ج��ه���د  م��ن  الع�صكري�ن  يبذله 

العماد  اجلي�ش  قائد  تفّقد  فيها،  وال�صتقرار 

يف  املنت�رصة  الع�صكرية  ال�حدات  قه�جي،  جان 

ا يف مناطق باب التبانة وجبل  املدينة وخ�ص��صً

حم�صن والقبة.

ال���ح��دات  م��راك��ز  اجلي�ش يف  قائد  ج��ال  وق��د 

واإج��راءات��ه��ا  وحاجاتها  اأو�صاعها  على  واّط��ل��ع 

امل�صت�صفيات  بع�ش  زار  كما  املتخذة،  الأمنية 

واملراكز الطبية الع�صكرية، متفقداً الع�صكريني 

اأثنى  الأخ��رية، حيث  الأح��داث  اجلرحى من جراء 

على ت�صحياتهم ومتنى لهم ال�صفاء العاجل.

ويف لقاء مع ال�صباط والع�صكريني، نّ�ه العماد 

الأمن  لإعادة  امل�صنية  بجه�دهم  اجلي�ش  قائد 

على  »احلفاظ  اأن  م�ؤكًدا  طرابل�ش،  مدينة  اىل 

اأول�يات اجلي�ش يف املرحلة  ا�صتمرارها ه� من 

�صائر  على  املبا�رص  انعكا�صه  اإىل  ا 
ً
نظر الراهنة، 

املناطق اللبنانية«.

وبعد تزويد ال�صباط والع�صكريني ت�جيهاته، 

الع�صكريني  داعًيا  حديثه  قه�جي  العماد  ختم 

مل�اجهة  وال�صتعداد  اجله�زية  من  مزيد  »اإىل 

للحفاظ  اجله�د  وم�صاعفة  الحتمالت  خمتلف 

على اأرواح امل�اطنني وممتلكاتهم«.

قائد اجلي�س

يتفقد ال�حدات

الع�صكرية املنت�رشة

يف طرابل�س

ويع�د اجلرحى

احلفاظ على الأمن 

وال�صتقرار ه� من 

اأول�يات اجلي�س 

يف املرحلة الراهنة
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النائب زياد 

القادري

قائد �صلح 

البحرية 

الغانية

وفد الحتاد 

العربي 

للريا�صة 

الع�صكرية

امللحق 

الع�صكري 

الأمريكي

قائد 

الفرقاطة 

الفرن�صية

وليد  الركن  الل�اء  الأرك��ان  رئي�ش  اإ�صتقبل 

النائب  من  كلً  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  �صلمان، 

عبد  ال�صابق  والنائب  وال�زير  القادري  زياد 

الل�ه فرحات وعر�ش معهما الأو�صاع العامة.

قائد  �صلمان،  ال��رك��ن  ال��ل���اء  ا�صتقبل  كما 

 Mathew الأم���ريال  الغانية  البحرية  �صلح 

القن�صل  يرافقه  وفد،  راأ�ش  على   Quashie
مي�صال  ال�صيد  لبنان  يف  غانا  لدولة  الفخري 

التعاون  يف  البحث  اللقاء  خلل  وج��رى  ح��داد. 

ب��ني اجل��ي�����ص��ني وم�����ص��ارك��ة غ��ان��ا يف ال��ق���ات 

الدولية.

وال��ت��ق��ى رئ��ي�����ش الأرك�����ان، رئ��ي�����ش الحت���اد 

الدكت�ر  العميد  الع�صكرية  للريا�صة  العربي 

ال�زير املف��ش  العام  واأمينه  بن زيان مقداد 

من  وف��د  يرافقهما  كا�ص�ر،  �صامي  الدكت�ر 

ال�صباط  من  وع��دد  العربية  الريا�صة  اأجهزة 

املذك�ر  الحت���اد  اجتماعات  يف  امل�صاركني 

�صهر  مطلع  اللبناين  اجلي�ش  ا�صت�صافها  التي 

اأيل�ل املن�رصم.

برنامج  على  �صلمان  الركن  الل�اء  اطلع  وقد 

الريا�صة  دور  م�ؤكًدا  والن�صاطات،  الجتماعات 

الت�ا�صل  تعزيز  يف 

وال���ت�������ص���ام���ن ب��ني 

اجل��ي������ش ال��ع��رب��ي��ة، 

جه�د  ع��ل��ى  وم��ث��ن��ًي��ا 

رئ����ا�����ص����ة الحت������اد 

وال���ل���ج���ن���ة ال��ع��ل��ي��ا 

امل���ن���ظ���م���ة لإجن������اح 

وحتقيق  الإجتماعات 

ال��ن��ت��ائ��ج امل���رج���ّ�ة 

منها.

امللحق  الأرك����ان  رئي�ش  ا�صتقبل  ك��ذل��ك، 

يف  رو���ش  ب���ل  العقيد  الأم��ريك��ي  الع�صكري 

زيارة وداعية قدم خللها خلفه العقيد دايفد 

براينري.

وق���د ك���ان ل���لأخ���ري ل��ق��اء لح���ق م���ع ال��ل���اء 

التعاون  جمالت  يف  بحثا  حيث  �صلمان  الركن 

الع�صكري بني اجلي�صني اللبناين والأمريكي.

قائد  ��ا،  اأي�����صً الأرك�����ان  رئ��ي�����ش  زوار  وم���ن 

 »Jean de Vienne« الفرن�صية  الفرقاطة 

امللحق  ي��راف��ق��ه  اإي���ف  بيري  ال��ب��ح��ري  العقيد 

الع�صكري الفرن�صي العقيد اأوليفييه لبرو�ش، 

للقيادة  �صهاب  ف�ؤاد  كلية  يف  اللغات  وخبري 

بي�ر�ش  �صتيفان  الفرن�صي  العقيد  والأرك��ان 

التنفيذي مل�ؤ�ص�صة  يف زيارة وداعية، واملدير 

قه�جي،  ري��ا���ش  الأ���ص��ت��اذ   »INEGMA«

اأب���  غ��ان��دي  الفنان  الفن�ن  متحف  و�صاحب 

ذياب.

الركن  الل�اء  الأركان  رئي�ش  ا�صتقبل  كذلك 

قّدمت  ووف�����ًدا  �صخ�صيات  �صلمان،  ول��ي��د 

عن  واأع��رب��ت  اجلي�ش،  عيد  مبنا�صبة  التهاين 

دعمها جله�ده وم�اقفه.

رئي�س الأركان ي�صتقبل �صخ�صيات ع�صكرية ووف�ًدا ومهنئني
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وفد من 

م�صايخ 

م�ؤ�ص�صة 

ال�صيخ اأب� 

ح�صن عارف 

حلوي

خبري اللغات 

يف كلية 

ف�ؤاد �صهاب 

للقيادة 

والأركان

كاهن رعية 

ال�ص�يفات 

للروم 

الأرث�ذك�ش 

الأب اليا�ش 

كرم مع وفد 

مرافق

املدير 

التنفيذي 

مل�ؤ�ص�صة 

»INEGMA«

 ال�صي�خ 

ال�صادة: 

اإياد عبد اهلل، 

حممد علي 

احلاج، عامر 

زين الدين 

والأ�صتاذ 

يا�رص حيدر

وفد من 

رابطة 

قدامى 

الق�ى 

امل�صلحة 

اللبنانية

وفد من 

عائلت بلدة 

الكحالة

وفد من 

نقابة 

رين 
ّ
املحر

برئا�صة 

النقيب 

اليا�ش ع�ن



كلمة العماد قهوجي

ال���ع���م���اد ق���ه���وج���ي ل��ف��ت 

اجل��ي�����ش  اأن  اإىل  ك��ل��م��ت��ه  يف 

ك����ّل االجت���اه���ات  ي��ع��م��ل يف 

اإ���رار  م��وؤك��ًدا  الوطن،  الإنقاذ 

على  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة 

امل�سوؤولية  حتّمل  يف  نهجها 

املقيمني  جميع  �سالمة  جت��اه 

يف لبنان، وحزمها يف التعاطي 

االأمنية،  امللفات  خمتلف  مع 

ًحا اأن حر�ش اجلي�ش على  مو�سّ

مناخ احلرية يف لبنان، ال يعني 

البع�ش  با�ستغالل  ال��ق��ب��ول 

واالختباء  الكربى  القيمة  هذه 

خ��ل��ف��ه��ا، ب���ه���دف ال���روي���ج 

الأف��ك��ار ه��ّدام��ة، واإي��ج��اد بيئة 

وللموؤ�س�سات  للجي�ش  معادية 

لن  اجلي�ش  واأن  الد�ستورية، 

ي�سمح الأي طرف �سيا�سي بابتزازه يف اأي مو�سوع كان.

ح الوطني  ا�ستهل قائد اجلي�ش كلمته بالقول: »اأرّحب بكم يف هذا ال�رّ

حدة  فيها  ت��زداد  مرة  كل  يف  جميًعا،  الّلبنانيني  اأنظار  اإليه  تّتجه  اّل��ذي 

اإليكم كجمع عزيز متكامل،  اأنظر  اأنني  االأيام. �سحيح  االأزمات وم�ساعب 

والت�سحيات  اجلّلى،  اخلدمات  وتقّدر  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  به  تفتخر 

الكبرية التي قّدمها للوطن، اإال اأنني، ويف الوقت نف�سه، اأوّزع االنتباه بني 

مراحل  من  غالية  ذكريات  واأ�ستعيد  فرًدا،  فرًدا  بكم  فاأرحب  مقاعدكم، 

خمتلفة يف خدمتنا الع�سكرية املتوا�سلة جيالً بعد جيل.

ن��خ��ت��ار م��وع��د ل��ق��ائ��ن��ا يف اأّي�����ام ع��ي��د اجل��ي�����ش اّل���ذي 

منذ  ل��ن��ل��ت��ق��ي  ن��ك��ن  مل  ل�����واله 

نخدم  اأن  لنا  ي�ّرت  التي  الطويلة  التجربة  بتلك   
ّ
لنمر نكن  ومل  البداية، 

وطننا، واأن ن�سارك يف بناء جمتمعنا، لي�ش يف املجال الع�سكري وح�سب، 

من  اإليها  وما  والثقافية،  واالإمنائية  االجتماعية  امل�ستويات  على  اإمّن��ا 

�سوؤون احلياة«.

متابعتكم  خالل  من  بو�سوح،  »تالحظون  قائالً:  قهوجي  العماد  وتابع 

جمريات االأحداث االإقليمية، اأن التحوالت ال�سيا�سية واالأمنية التي تفر�ش 

ات�سعت  ع�سري  خما�ش  اإىل  اأدت  قد  العربية،  الدول  بع�ش  على  نف�سها 

واإج��راءات  اإ�سافية  مهمات  علينا  فر�ش  ما  حدودنا،  بلغت  حتى  دائرته 

ل�سبط  اأو  املمنوعات،  عبور  ومنع  احل��دود  تلك  ملراقبة  �سواء  جديدة، 

االأو�ساع املّت�سلة بها يف الداخل، بحكم تدفق النازحني من جهة، وح�سول 

وخطف  خطف  اأع��م��ال 
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اإعداد:

با�سكال معّو�ض بو مارون

جنيم  العماد  قاعة  يف  اأقيم  اجلي�ض،  لتاأ�سي�ض  وال�ستني  ال�سابعة  الذكرى  مبنا�سبة 

ورئي�ض  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ض  قائد  ح�رضه  املتقاعدين،  لل�سباط  تكرمي  حفل 

الأركان اللواء الركن وليد �سلمان وعدد من كبار �سباط القيادة، اإىل جانب رئي�ض رابطة 

قدماء القوى امل�سلحة اللبنانية العماد املتقاعد اإبراهيم طنو�ض، وعدد كبري من ال�سباط 

املتقاعدين وممثلي و�سائل الإعالم املحلية.

العماد قهوجي يف تكرمي ال�سباط املتقاعدين

لن ن�سمح لأي طرف �سيا�سي بابتزاز اجلي�ض يف اأي مو�سوع



عن  نتجت  خمتلفة  لغايات  م�ساد 

االأو�ساع ب�سكل عام من جهة اأخرى. 

بتعزيز  ال��ب��داي��ة  منذ  ك��ان  احل���ّل 

جميع  يف  اجلي�ش  وح��دات  انت�سار 

اللبنانية،  املناطق 

�سمال  يف  ا  خ�سو�سً

ال��ب��الد، م��ن غ��ري اأن 

يكون ذلك على ح�ساب مهمات اأخرى«. 

والبحرية،  الربّية  اجلنوبية،  حدودنا  اإىل  هنا  »اأ�سري  بالقول  واأو�سح 

احلرب.  طبول  يقرع  ي��زال  ال  ال��ذي  االإ�رائيلي  العدو  بنا  يرّب�ش  حيث 

املتكررة  االإ�رائيلية  لالعتداءات  �سابقة  مراحل  اجلي�ش يف  ت�سّدى  وكما 

على اأرا�سيه، فهو اليوم على ا�ستعداد تام للدفاع عن احلقوق اللبنانية 

امل�روعة يف املياه االإقليمية واملنطقة االقت�سادية اخلال�سة. كل ذلك، 

قوات  مع  التعاون  تفعيل  مع  اجلهوزية،  درجة  رفع  اجلي�ش  من  يتطلب 

يف  ال�سامد  �سعبنا  مع  العالقة  وتوطيد  لبنان  يف  العاملة  املتحدة  االأمم 

اجلنوب للبقاء على ا�ستعداد للت�سّدي والدفاع عن االأر�ش«.

على  للق�ساء  الداخل  يف  جهود  من  اجلي�ش  »يبذله  مبا  القائد  وذّك��ر 

�سبكات العمالة واالإرهاب، ومكافحة اجلرائم املنّظمة على اأنواعها، حيث 

اأّدت هذه اجلهود خالل الفرة االأخرية اإىل توقيف �سبكة اإرهابية خطرية 

للغاية، ا�ستخدمت يف عملها االإجرامي االأ�سلحة والعبوات النا�سفة، وهي 

االأ�سهر  خ��الل  ق��ام��ت 

على  امل�سلح  بال�سطو  االأخ��رية 

يف  مب��ا  لبنانية،  م�سارف  ع��دة 

ذلك اإطالق النار على �سابط يف 

اجلي�ش وهو باللبا�ش الع�سكري 

يف م�رف لبنان واملهجر - فرع 

اإلي�سار، خالل ت�سّديه الأفرادها 

دفاًعا عن املواطنني...«.

اأن يكون  اإىل  اإىل »اأن اجلي�ش ي�سعى يف هذه املرحلة الع�سيبة  واأ�سار 

على قدر التحديات، ولالأ�سف فاإن تعامله بحكمة مع االأحداث االأمنية، �سواء 

جلهة عمليات اخلطف وقطع الطرق اأو جلهة انفجار الو�سع يف طرابل�ش، 

على  الت�سويب  حماوالً  �سعًفا،  البع�ش  اعتربه 

املواطنني.  م�ساعر  على  واللعب  املوؤ�س�سة 

نهجها  على  ة 
ّ
م�ر الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  لكن 

اللبنانيني  اأرواح  جت��اه  امل�سوؤولية  حتمل  يف 

وغري اللبنانيني املقيمني يف لبنان، وهي توؤكد 

حزمها يف التعاطي مع خمتلف امللفات االأمنية، 

يف  البع�ش  لرغبات  ان�سياع  اأو  تهّور  دون  من 

�سيا�سية  مل��اآرب  حتقيًقا  ه��ب��اًء،  ال��دم��اء  اإراق���ة 

�سيقة على ح�ساب امل�سلحة الوطنية العليا«.

ج�سور  مّد  اإىل  اجلي�ش  مبادرة  »اإن  واأ�ساف: 

االأطراف املعنيني، هي  التوا�سل واحلوار بني 

االأو�ساع بحكمة وروية،  اإىل معاجلة  ال�سبل  اأحد 

دوره  التام  التزامه  مع  ال�سالح،  لغة  عن  بعيًدا 

يف �سبط االأمن يف طرابل�ش والرد على م�سادر 

النار، وعدم ال�سماح للفتنة االإقليمية بالت�سلل 

ال�ساعة  ع��ق��ارب  واإع����ادة  وق��ران��ا،  مدننا  اإىل 

االأط��راف  جميع  اجلي�ش  اأبلغ  وق��د  ال���وراء.  اإىل 

وتوجيه  االأم��ور،  ح�سم  على  قدرته  ال�سيا�سية 

�ربات قا�سية ومكلفة اإىل جميع امل�سلحني الأي 

جهة انتموا، �رط اأن يرفعوا اأيديهم عن هوؤالء امل�سلحني مبواقف اإعالمية 

وا�سحة ولي�ش بلغات مزدوجة«.

يف  الع�سكرية  خطته  تنفيذ  ملتزم  »اجلي�ش  اأن  قهوجي  العماد  واأك��د 

الداخل، وهو ي�سعى على الرغم من اإمكاناته املتوا�سعة اإىل �سبط املعابر 

لن  فاإنه  وبالتايل  واإليه.  لبنان  من  للفتنة  ا 
ً
وعدم جعلها ممر احلدودية، 

من  الدولة،  �سلطة  على  خارجة  عازلة  ومناطق  اأمنية،  بقع  بوجود  ي�سمح 

�ساأنها اأن تظهر لبنان طرًفا يف �راع يعمل جاهًدا على تفاديه.

كذلك فاإن اجلي�ش لن ي�سمح الأي طرف �سيا�سي بابتزازه يف اأي مو�سوع، 

جيدة  عالقة  اإق��ام��ة  على  عينه  ال��وق��ت  يف  يحر�ش  وه��و 

ال�سيا�سية،  ال��ق��وى  جميع  م��ع 
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ان����ط����الًق����ا م�����ن اإمي����ان����ه 

كما  لبنان،  يف  بالتعددية 

طرف  الأي  ي�سمح  ل��ن  اأّن���ه 

اأو  وراءه  ب��ال��ت��ل��ّط��ي  ك���ان 

حم���اول���ة جت��ي��ري م��واق��ف��ه 

مل�سلحته، وو�سعه يف خانة 

هذا الفريق اأو ذاك، الأنه يلتزم �سلطة الدولة وحدها«.

واأ�ساف: »لقد فهم البع�ش اأن �سمت املوؤ�س�سة الع�سكرية يف اللحظات 

التي تلقى جزاًفا  الفعل واالتهامات  ا�ستيعابها ردود  واأن  احلرجة خطاأ، 

بحقها وا�ستخدام االإعالم للت�سويب عليها، �سعًفا. ومل يدرك هذا البع�ش 

اأن �سعارها هو العمل بعيًدا عن ال�سجيج. غري اأن اجلي�ش لن ي�سكت بعد 

اليوم عن ا�ستهدافه اأو التطاول عليه، كالمًيا اأو فعلًيا ومن اأي جهة اأتى 

ذلك، وما جلووؤه اإىل الق�ساء اإالّ لتاأكيد التزامه، عمل املوؤ�س�سات واأ�سول 

القوى  اأن تقتدي به جميع  اأمل  القوانني، على 

اأ�سّد احلر�ش على  ال�سيا�سية. واإذا كنا نحر�ش 

التعبري  حرية  ا  وخ�سو�سً لبنان  احلرية يف  مناخ 

هذه  با�ستغالل  نر�سى  لن  فاإننا  ال���راأي،  عن 

القيمة الكربى واالختباء خلفها، بهدف الرويج 

للجي�ش  معادية  بيئة  واإي��ج��اد  ه��ّدام��ة،  الأفكار 

وللموؤ�س�سات الد�ستورية.

اإن الوطن مقبل على ا�ستحقاقات د�ستورية، 

مبنا�سبة  ال�سادر  اليوم«  »اأمر  يف  تعهدنا  وقد 

امل�ستوى  على  اإجرائها  ب�سمان  اجلي�ش،  عيد 

ال��ي��وم تعهدنا  االأم���ن���ي، ووف���ق ذل���ك، جن���دد 

ولقيم  لال�ستقرار  حامًيا  �سيبقى  اجلي�ش  ب��اأن 

الدميوقراطية واحلرية والعدالة«.

بالقول:  املتقاعدين  ال�سباط  اإىل  وت��وّج��ه 

بناء  م�سرية  يف  الكبري  ال��دور  لكم  ك��ان  »لقد 

اجلي�ش واإعالء مداميكه، وتر�سيخ قيمه ومبادئه 

جميًعا،  واللبنانيني  الع�سكريني  نفو�ش  يف 

اأكرث من حمطة  الوطن يف  تنقذوا  اأن  بف�سل ت�سحياتكم  ا�ستطعتم  كما 

م�سريية. وال �سك يف اأن امل�ستوى املتقدم الذي تو�سلت اإليه املوؤ�س�سة 

الع�سكرية اليوم، هو ثمرة تراكم جهودكم وجهود من �سبقكم جيالً بعد 

جيل، فلكم من موؤ�س�ستكم االأم اأ�سمى حتيات التقدير وال�سكر والعرفان«.

مبنا�سبة  االأمنيات  باأطيب  عائالتكم  واإىل  اإليكم  »اأتوجه  قائالً:  وختم 

اخلدمة  تركت  وللذين  لكم  والعافية  ال�سالمة  اأطلب  كما  اجلي�ش،  عيد 

الع�سكرية فيهم اإعاقات وم�ساعب �سحية. فدعونا ن�ستعد واإياكم م�ساعر 

الفخر واالإعتزاز ب�سهداء جي�سنا الذين اأناروا الدرب مب�ساعل اأبوا اإال اأن 

يكون زيتها من دمائهم الزكية، ونورها من ملعان احلياة 

يف عيونهم«.

...وكلمة للعماد طّنو�ض

دقيقة  والوقوف  اللبناين  الوطني  بالن�سيد  ا�ستهل  قد  احلفل  وكان 

طنو�ش  ابراهيم  املتقاعد  العماد  األقى  ثم  ال�سهداء،  اأرواح  على  �سمت 

كلمة يف املنا�سبة، اأ�ساد فيها باأداء املوؤ�س�سة الع�سكرية يف هذه الظروف 

االأعباء على اجلي�ش خالل  ازدادت   بها الوطن »حيث 
ّ
الع�سيبة التي مير

الت�سحية...  من  املزيد  االأمور  وا�ستدعت  املهّمات  وتوالت  ال�سنة،  هذه 

اأحداثاً  االأخ��رى،  االأمنية  االأجهزة  مع  بالتعاون  اجلي�ش،  وحدات  تواجه  اإذ 

متالحقة ومت�سابكة، مل تغب عنها املظاهر امل�سّلحة، واأعمال التعدي على 

املّطرد  االإعالمي  والت�سابق  ال�سيا�سية  الت�سّنجات  اإىل  اإ�سافة  احلرّيات، 

التفا�سيل مهّمات اجلي�ش  باأدق  الرابطة تتابع  اأن  يوًما بعد يوم«.واأكد 

ولديها كامل الثقة باإجراءات القيادة ملعاجلة االأمور، م�سيًفا اأن الرابطة 

»ال تن�سى دعم القيادة، ووقوفها الدائم اإىل جانبها، متاًما كما نقف نحن 

اإىل جانبها، وننتمي اإليها، ونثق بخطواتها واإجراءاتها«، معرًبا عن جهوزية 

اإذا ما دعت  ال�سباط املتقاعدين لالن�سمام جمدًدا اإىل �سفوف اجلي�ش، 

احلاجة اإىل ذلك. وختم  العماد طنو�ش بالقول: »اأملنا اأن نلتقي يف ال�سنة 

اأكرث  واال�ستقرار  االأم��ان  �ساطئ  من  اقربت  قد  بالدنا  وتكون  املقبلة، 

واأكرث، واأن تكون موؤ�س�ستنا قد حققت ما ت�سبو اإليه من تقدم واكتفاء 

يف ظّل قيادتها احلكيمة«.

اأقيم  كوكتيل  حفل  يف  االأن��خ��اب  لتبادل  احل�سور  توّجه  اخلتام  ويف 

للمنا�سبة.

ت�سوير:

اجلندي جو فرن�سي�ض

ت�رشين الأول

تكرمي
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من  الأط��راف  جميع  اجلي�ش  قيادة  حذرت  ومنا�سبة  موقف  من  اأكرث  يف 

خطورة الأو�ساع ودقتها يف ظل حماولت اإ�سعال الفتنة يف عدة مناطق، 

وكان اأبرزها ما ح�سل يف ال�سمال وحتديًدا يف طرابل�ش.

مل يتخلف اجلي�ش حلظة عن اأداء واجباته والتعاطي مع خمتلف امللفات 

الوطنية  ا منه على امل�سلحة  اأي�ًسا برتٍو وحكمة حر�سً اإمنا  الأمنية بحزم، 

العامة، وتالفًيا لإراقة الدماء يف غري موقعها، وهذا ما جتلى بو�سوح من 

خالل معاجلته جميع التطورات والأحداث اخلطرية التي �سهدتها البالد يف 

الفرتة الأخرية.

اأعلنه قائد اجلي�ش خالل احتفال تكرمي ال�سباط  اأن املوقف الذي  غري 

املتقاعدين يف الريزة )2012/8/30(، كان غاية يف احلزم والو�سوح، 

ا اإىل نفاذ ال�سرب واخل�سية من دخول البالد يف الأ�سواأ 
ً
والأهم اأنه كان موؤ�رش

الأ�سواأ... فقد قال يومها اإن »اجلي�ش اأبلغ جميع الأطراف ال�سيا�سية قدرته 

على ح�سم الأمور، وتوجيه �رشبات قا�سية ومكلفة اإىل اجلميع امل�سلحني 

مبواقف  امل�سلحني  هوؤلء  عن  اأيديهم  يرفعوا  اأن  �رشط  اإنتموا،  جهة  لأي 

اإعالمية وا�سحة ولي�ش بلغات مزدوجة«.

هنا بيت الق�سيد، اللغات املزدوجة. �سحيح 

اأن اجلي�ش يقوم بحفظ الأمن بتكليف من جمل�ش 

الوزراء، وبالتايل فهو يوؤدي واجبه يف ظل قرار 

ال�سلطة ال�سيا�سية، لكن املمار�سات ال�سيا�سية 

كانت ت�سع اأحياًنا الع�سي يف الدواليب من خالل 

تغطية املرتكبني، اأو غ�ّش الطرف عنهم اإذا كنا 

اإ�سكال  والنتيجة،  وال���رباءة.  التفاوؤل  غاية  يف 

يف  الفلتان  يقارب  وو�سع  هناك،  حوادث  هنا، 

اأكرث من منطقة يف الوقت نف�سه، بينما وحدات 

اإنهيارها.  ومنع  الأو�ساع  للملمة  جتهد  اجلي�ش 

اأن  اإل  اأخرًيا فا�ش الكاأ�ش فما كان من اجلي�ش 

و�سع اجلميع اأمام م�سوؤولياتهم.

ففي الإحتفال اإياه، اأكد العماد قهوجي اأن »اجلي�ش لن ي�سمح لأي طرف 

�سيا�سي بابتزازه يف اأي مو�سوع... واأنه لن ي�سمح لأي طرٍف كان بالتلطي 

الدولة  �سلطة  يلتزم  لأن��ه  مل�سلحته...  مواقفه  جتيري  حماولة  اأو  وراءه 

 
ً
احلرجة خطاأ اللحظات  املوؤ�س�سة يف  تف�سري �سمت  من  وحدها...« حمذًرا 

واعتبار رحابة �سدرها وطول اأناتها �سعًفا.

طرابل�ش  يف  اجلي�ش  قائد  جولة  اأعقبته  الوا�سح،  ال�رشيح  املوقف  هذا 

)2012/9/1( ولقاوؤه ال�سباط والع�سكريني يف خطوٍة �سكلت ا�ستكمالً 

للمبادرة التي اأطلقتها قيادة اجلي�ش يف �ساأن طرابل�ش.

اأعلنت قيادة اجلي�ش يف بيان �سادر  اأيام قليلة )2012/9/5(  وبعد 

الفرتة  يف  املنظمة  اجلرائم  تفاقم  اأث��ر  على  اأّن��ه  التوجيه،  مديرية  عن 

خمتلف  يف  املنت�رشة  اجلي�ش  ووحدات  املخابرات  مديرية  قامت  الأخ��رية، 

من  متكنت  حيث  الأمنية،  اإجراءاتها  وتعزيز  حترياتها  بتكثيف  املناطق 

»اأن قيادة  البيان  اأعلن  الع�سابات املجرمة... كما  ك�سف ق�سم كبري من 

اجلي�ش و�سعت بالتعاون والتن�سيق مع قيادات الأجهزة الأمنية والر�سمية 

بغية  املذكورة  اجلرائم  مكافحة  عملية  لتفعيل  دقيقة  خطة  املخت�سة، 

اإجتثاثها من جذورها...«.

التطورات على الأر�ش يف 

الأيام الالحقة ك�سفت مدى 

اإ�رشار  جدية التدابري ومدى 

التزام  على  اجلي�ش  قيادة 

اللبنانيني،  ب��ه  وع���دت  م��ا 

ال�سلم  وتهديد  بالإ�ستقرار  بالعبث  ت�سمح  لن  اأنها  م��راًرا  اأك��دت  حيث 

الأهلي اأًيا كان الثمن.

ففي 2012/9/7 اأعلن بيان �سادر عن مديرية التوجيه اأنه »تنفيًذا 

اخلطرية  وب��الأح��داث  اخلطف  بعملية  املتعلقة  الق�سائية  لالإ�ستنابات 

من  عدد  بدهم  اجلي�ش،  من  قوة  قامت  املطار،  على طريق  التي حدثت 

املطلوبني للعدالة مبذكرات توقيف، حيث اأوقفت بع�ش املطلوبني من 

بينهم املدعو ح�سن املقداد...«.

من  قوى  »اأن  القيادة  اأعلنت  التايل،  اليوم  يف  �سدر  مماثل  بيان  ويف 

اجلي�ش دهمت منطقة الروي�ش والأحياء املجاورة لها يف ال�ساحية اجلنوبية، 

وبحًثا  للعدالة...  مطلوبني  على  القب�ش  لإلقاء 

�سابًقا  اأعلن  اأن  بعد  خمطوفني  اأ�سخا�ش  عن 

اأفراد من اآل املقداد م�سوؤوليتهم عن خطفهم«.

املنطقة  اأهايل  عموم  »اأبدى  البيان:  واأ�ساف 

اإج��راءات  مع  الكامل  جتاوبهم  املقداد  وعائلة 

اجلي�ش، ومت توقيف عدد من املطلوبني... فيما 

�سودرت كميات من الأ�سلحة والذخائر والأعتدة 

احلربية...«.

حيث  الالحقة  الأي���ام  يف  التطورات  وت��وال��ت 

مديرية  اأن   ،2012/9/9 يف  القيادة  اأعلنت 

موؤلفة  ع�سابة  على  يدها  و�سعت  املخابرات 

من �ستة اأ�سخا�ش، متكنت قوى اجلي�ش من توقيف ثالثة منهم يف حملة 

البح�سا�ش - طرابل�ش، �سبطوا يف اأثناء قيامهم بخطف اأحد املعار�سني 

اأمنية  خطة  اإط��ار  يف  تاأتي  اخلطوة  هذه  اأن  البيان  واأعلن  ال�سوريني... 

متكاملة ت�سمل مالحقة جميع الق�سايا الأمنية حتى النهاية.

بعد �ساعات )2012/9/11( كانت قيادة اجلي�ش تعلن حترير اأربعة 

اإثر  ال�سلم،  حي  حملة  يف  وجودهم  مكان  دهم  بعد  �سوريني  خمطوفني 

عملية ر�سد ومتابعة من مديرية املخابرات. ويف اإطار ا�ستكمال الإجراءات 

خطف  خلفية  على  للعدالة  املطلوبني  لتوقيف  ال�سارمة  امليدانية 

اأ�سخا�ش من جن�سيات خمتلفة وقطع طرقات واإطالق نار...

ماهر  توقيف  اإىل   )2012/9/13( يومني  بعد  اأّدت  الإج��راءات  هذه 

املقداد، يف عملية دقيقة نفذتها قوة تابعة ملديرية املخابرات.

كان هذا البيان الأخري ع�سية زيارة قدا�سة احلرب الأعظم البابا بنديكتو�ش 

ال�ساد�ش ع�رش اإىل لبنان، وما واكبها من اإجراءات اأمنية.

التي  اأخرى خمتلفة متاًما عن تلك  اأجواء  لبنان مبختلف مناطقه بدا يف 

�سادته خالل الأ�سهر والأ�سابيع الأخرية...

»العوايف« يا جي�ش الوطن، »العوايف يا وطن«.
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العوايف يا وطن

ت�رشين الأول

اإعداد:

�إلهام ن�رص تابت

�إرفعو�

�لغطاء عن 

�ملرتكبني
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اأخبار ون�شاطات

ت�رشين الأول

اإعداد:

نينا عقل خليل

عقد يف مكتب قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف 

وزارة الدفاع الوطني، اجتماع اأمني يف اإطار التن�سيق 

ملواكبة  الأمنية  والأج��ه��زة  اجلي�ش  بني  امل�سرتك 

الأو�ساع الراهنة. �سم الجتماع اإىل العماد قائد اجلي�ش، املدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اأ�رشف ريفي، املدير العام الأمن الدولة اللواء جورج 

قرعة، مدير املخابرات العميد الركن اإدمون فا�سل، م�ساعد املدير العام للأمن العام العميد فوؤاد خوري ورئي�ش فرع املعلومات العميد و�سام احل�سن. 

ومّت التوافق خلل اللقاء على اتخاذ �سل�سلة من الإجراءات امل�سرتكة ملكافحة اجلرائم املنظمة وفر�ش الأمن والإ�ستقرار يف خمتلف املناطق اللبنانية.

اجتماع اأمني يف الريزة

اإجراءات لفر�ض الإ�ستقرار

ال���60  العيد  مبنا�سبة 

اأقيم  ال��ب��ح��ري��ة،  ل��ل��ق��وات 

يف  الع�سكري  املجمع  يف 

جونيه، حفل ع�ساء ح�رشه قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي وقائد القوات 

اإىل جانب  البحرية العميد البحري نزيه بارودي و�سباطها مع عقيلتهم، 

القيادة  اأجهزة  من  و�سباط  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  ق��وات  من  �سباط 

وملحقني ع�سكريني اأجانب.

البحري بارودي كلمة  األقى العميد  افتتح احلفل بالن�سيد الوطني، ثّم 

اهتمامه  قهوجي،  العماد  اجلي�ش  لقائد  و�سكر  باحل�سور،  فيها  رحب 

كلمة  احلفل  تخلل  كذلك،  البحرية.  القوات  دعم  يف  امل�ستمرة  وجهوده 

للعقيد البحري جوزف غ�سبان، نّوه فيها بجهود العميد البحري بارودي 

خلل فرتة توليه قيادة القوات البحرية، ثّم قّدم له درًعا باإ�سم �سباطها.

القوات البحرية حتتفل بعيدها ال�ستني



الذكرى  مبنا�سبة 

وال�ستني  ال�سابعة 

ال�سياحية، حفل ع�ساء  اإ�سرتاحة �سور  اأقيم يف مطعم  لتاأ�سي�ش اجلي�ش، 

العميد  احلفل  ح�رش  لبنان.  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  لقوات  تكرمياً 

الركن غ�سان �سامل قائد منطقة اجلنوب ممثلً قائد اجلي�ش العماد جان 

باولو  اجل��رال  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  ق��وات  قائد  قهوجي، 

الع�سكرية  الوحدات  قادة  �سيرّيا، 

املنت�رشة يف منطقة اجلنوب، وعدد 

من �سباّط القوات الدولية.

قطاع  قائد  األقى  وللمنا�سبة، 

الركن  العميد  الليطاين  جنوب 

رّح����ب فيها  ج����ورج ����رشمي ك��ل��م��ة 

اإىل  بال�سكر  متّوجًها  باحل�سور 

ت�سحياتها  على  الدولية  القوات 

اجلي�ش،  م��ع  ال��وث��ي��ق  وت��ع��اون��ه��ا 

اإليها  املوكلة  املهمات  واأدائها 

تفاٍن  بكل   1701 القرار  مبوجب 

واإخل�ش.

�سيرّيا  باولو  اجلرال  األقى  كما 

ك��ل��م��ة اأث���ن���ى ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ال���دور 

اجلي�ش  به  ي�سطلع  الذي  الوطني 

ال��ل��ب��ن��اين يف اجل���ن���وب، م���وؤك���ًدا 

من  ال��ع��ايل  بامل�ستوى  التم�سك 

التعاون والتن�سيق بني اجلانبني، 

وح���ر����ش ال��ق��وات 

ال���دول���ي���ة ال��دائ��م 

على اإقامة اأف�سل العلقات مع املواطنني اجلنوبينّي.

الأمم  ق��وات  وح��دات  ق��ادة  من  ع��دًدا  اجلي�ش  قيادة  م�ت 
ّ
كر كذلك، 

بنوا  ثكنة  يف   2012/9/3 بتاريخ  اأقيم  باإحتفال  املوؤقتة،  املتحدة 

ا لتعاونهم املمّيز مع اجلي�ش، وجهودهم 
ً
بركات يف �سور، وذلك تقدير

امل��ب��ذول��ة يف ت��ن��ف��ي��ذ امل��ه��م��ات 

اإليهم. املوكلة 

الركن  العميد  الإح��ت��ف��ال  ح�رش 

ج���ورج ���رشمي ق��ائ��د ق��ط��اع جنوب 

اجلي�ش  ق��ائ��د  مم��ث��لً  ال��ل��ي��ط��اين 

ال���ع���م���اد ج����ان ق���ه���وج���ي، ق��ائ��د 

امل��وؤق��ت��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ق���وات 

من  و�سباط  �سيرّيا  باولو  اللواء 

اجلانبني.

الن�سيد  بعزف  احلفل  اإ�ستهل 

العميد  تل  ثم  اللبناين،  الوطني 

باإ�سم  �سكر  كتاب  ���رشمي  ال��رك��ن 

لي�سّلم  اجل��ي�����ش،  ق��ائ��د  ال��ع��م��اد 

الع�سكري  التقدير  و�سام  بعده 

لل�سباط  الف�سية  ال��درج��ة  م��ن 

مني.
ّ
املكر

اإىل  احل�سور  دع��ي  اخلتام،  ويف 

تبادل الأنخاب.

مبنا�سبة انتهاء مهمّته ومغادرته لبنان، اأقيم 

تكرميي  غداء  جونيه،  يف  الع�سكري  املجّمع  يف 

النقيب  الأمل��اين  الإ�ست�ساري  الفريق  لرئي�ش 

Mathias Armbrecht الذي اأ�سهم يف تنفيذ 
امل�رشوع التجريبي ملراقبة و�سبط احلدود.

الركن مانويل كرجيان رئي�ش جلنة مراقبة و�سبط  العميد  ح�رش احلفل 

احلدود ممثلً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، وعدد من �سباط اجلي�ش 

اللبناين وال�سباط اخلرباء الأجانب الذين يعملون يف امل�رشوع. وقد �سّلم 

من  الع�سكري  التقدير  و�سام  م 
ّ
املكر النقيب  كرجيان  الركن  العميد 

ا جلهوده.
ً
الدرجة الف�سية تقدير
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قيادة اجلي�ض 

م رئي�ض 
ّ
تكر

الفريق 

ال�س�ساري 

الأملاين

تكرمي قوات الأمم املتحدة وعدد من قادة وحداتها
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يف اإطار التعاون الع�سكري بني القوات البحرية يف اجلي�سني اللبناين 

البحر  مغاوير  وفوج  البحرية  القوات  من  وحدات  نّفذت  والفرن�سي، 

واأخرى من الفرقاطة الفرن�سية »Jean de Vienne« متريًنا تكتًيا 

قبالة قاعدة بريوت البحرية.

وتفتي�سها«،  امل�سبوهة  ال�سفن  »اعرتا�ش  كان  التمرين  مو�سوع 

الفرن�سية،  الفرقاطة  و�سباط  اجلي�ش  �سباط  من  عدد  ح�رشه  وقد 

وتخللته مناورات يف جمال عمليات الغط�ش.

قوات بحرية 

من لبنان 

وفرن�سا يف 

مترين تكتي

نّفذت وحدات من القوات البحرية، بالإ�سرتاك مع طوافات من القوات 

اجلوية وجمموعات من فوج الهند�سة، وفريق تدريب اأمريكي متخ�ّس�ش، 

مناورة تدريبية قبالة قاعدة جونيه البحرية، يف ح�سور عدد من ال�سباط 

واأع�ساء من ال�سفارة الأمريكية يف لبنان.

م�سبوهة  �سفن  واع��رتا���ش  واإن��ق��اذ  بحث  عمليات  امل��ن��اورة،  ت�سمنت 

وتفجري األغام حتت املاء.

مناورة مع فريق تدريب اأمريكي

»العا�سفة الفولذية« يف الناقورة

يف ح�سور قائد القوات الدولية اجلرال باولو �سيرّيا وعدد من �سباط 

متريًنا  الدولية،  والقوات  اجلي�ش  من  وح��دات  نّفذت  اللبناين،  اجلي�ش 

م�سرتًكا يف منطقة الناقورة بعنوان »العا�سفة الفولذية«.

وهو  بحرية،  اأهداف  اإجتاه  يف  الر�سا�سة  بالأ�سلحة  رماية  التمرين  تخلل 

اإطار العمل على رفع م�ستوى التن�سيق امليداين بني اجلانبني،  ياأتي يف 

الكفاءة  وتعزيز  طارئ  اأي  مواجهة  على  القدرة  من  التّحقق  اإىل  اإ�سافة 

القتالية لدى الع�سكريني.
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الليطاين  جنوب  قطاع  قائد  ���رشمي  ج��ورج  الركن  العميد  ح�سور  يف 

ممثلً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، وقائد الوحدة الكورية العاملة 

وعدد  �سيك-ها،  جونغ  العقيد  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  ق��وات  �سمن 

ت�سّلم  مبنا�سبة  حفل  �سور،  يف  بركات  بنوا  ثكنة  يف  اأقيم  ال�سباط،  من 

اجلي�ش هبة كورية قوامها اأربعة األواح ذكية.

العميد الركن �رشمي �سكر الوحدة الكورية و�سّلم قائدها درًعا تذكارية 

بعر�ش  الإحتفال  واختتم  �سكر.  وكتاب  اجلي�ش  قائد  العماد  باإ�سم 

للفنون القتالية قدمته جمموعة تابعة للوحدة املذكورة.

يف  املكافحة  ثكنة  يف  ريا�سية  قاعة  الكورية  الكتيبة  جهزت  كذلك 

العقيد مالك �سم�ش  افتتاح ح�رشه  اأقيم للمنا�سبة حفل  الفيا�سة. وقد 

ممثلً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، وقائد الكتيبة الكورية و�سّباط 

من اجلانبني.

هبة من الوحدة الكورية 

اإىل اجلي�ض

وجتهيز قاعة ريا�سية 

يف ثكنة املكافحة

للجي�ش  املخ�س�سة  الأمريكية  امل�ساعدات  برنامج  اإط��ار  يف 

اللواء  ت�سّلم  اجلي�ش،  �سباط  م��ن  ع��دد  ح�سور  ويف  اللبناين، 

اللوج�ستي عرب مرفاأ بريوت، 31 اآلية مدّرعة نوع »هامفي«.

...واآليات اأمريكية

ج���رى يف م��ط��ار رف��ي��ق احل���ري���ري ال����دويل، 

ال�سهيد  العريف  جثمان  ونقل  ت��اأب��ني  حفل 

ال��وح��دة  م���ن   RAVINDER PUNIA
املتحدة  الأمم  ق��وات  �سمن  العاملة  الهندية 

م��ن ج��راء  وال���ذي ق�سى  ل��ب��ن��ان،  امل��وؤق��ت��ة يف 

تنفيذ  اأثناء  يف  اآلية  تدهور  حل��ادث  �سه 
ّ
تعر

مهمة يف اجلنوب.

ح�رش حفل التاأبني قائد قوات الأمم املتحدة 

اجلي�ش  وقائد  �سيريا  باولو  اجلرال  املوؤقتة 

الركن  بالعقيد  ممثلً  قهوجي  ج��ان  العماد 

ال�سباط.  من  وفد  راأ�ش  على  اخلوري  �سيمون 

الزهر على  من  اإكليلً  القائد  وقد و�سع ممثل 

اأو�سمة احلرب واجلرحى  نع�ش ال�سهيد، وقّلده 

والتقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية، اإىل 

تنويه قائد اجلي�ش.

وداع عريف �سهيد من الوحدة الهندية
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العميد  ح�����س��ور  يف 

حم��م��د ف��ه��م��ي ق��ائ��د 

العماد  اجلي�ش  قائد  ممثلً  لبنان  جبل  منطقة 

الر�سمية  ال�سخ�سيات  من  وعدد  قهوجي،  جان 

والروحية وال�سباط، اأقيم يف موقع بيت الدين، 

اإ�سم الرائد ال�سهيد خالد  حفل مبنا�سبة اإطلق 

مر�ساد على املبنى اجلديد مل�ستو�سف املوقع 

املذكور.

اللبناين، ثم  الوطني  بالن�سيد  اإ�ستهل احلفل 

ال�سهيد ثم  لروح  اإجللً  الوقوف دقيقة �سمت 

معزوفة املوتى التي قدمتها ثلة من مو�سيقى 

اجلي�ش. بعدها األقى والد ال�سهيد ال�سيد فوؤاد 

قيادة  اإىل  بال�سكر  فيها  توجه  كلمة  مر�ساد 

ال�سهيد،  ذكرى  لإحياء  مبادرتها  على  اجلي�ش 

الذين  الأب��رار  اأن »دم��اءه ودم��اء رفاقه  معترًبا 

�سقطوا يف معركة نهر البارد �سد الإرهاب، هي 

فداء للبنان ال�سيد امل�ستقل«.

وعائلة  اجلي�ش  قائد  ممثل  يزيح  اأن  وقبل 

األقى  التذكارية،  اللوحة  عن  ال�ستارة  ال�سهيد 

خلل  من  اأردن���ا  »لقد  فيها:  ج��اء  ومم��ا  كلمة، 

ي�سرًيا  جزًءا  ولو  نفي  اأن  املتوا�سع  العمل  هذا 

تر�سيخ  يف  ن�سهم  واأن  البار،  �سهيدنا  حق  من 

ماآثره، كما ماآثر كل �سهدائنا الأبرار، يف الذاكرة 

اجلماعية لأجيال الوطن«.

م�ستو�سف 

موقع بيت 

الدين على 

اإ�سم الرائد 

ال�سهيد خالد 

مر�ساد

ا�ست�ساف فوج املغاوير يف مركز اللقلوق خميم »جمعية 

 150 نحو  فيه  �سارك  ال��ذي  الوطنية«  نحو  لبنان  �سباب 

طالًبا.

كما ا�ست�ساف الفوج املجوقل طلب املخيم ال�سيفي يف 

نهاًرا كاملً يف  اأم�سوا  الذين  الفنار،  الكرمليت -  مدر�سة 

مقره يف غو�سطا.

كذلك ا�ستقبل الفوج وقاعدة بريوت اجلوية 220 طفلً 

.AC  MAS�بناًء على طلب املدير الإقليمي لربنامج ال

ا  من جهة اأخرى، نّفذ ع�سكرّيون من الفوج املجوقل عرو�سً

ا  عرو�سً املغاوير  ف��وج  ونّفذ  غو�سطا،  بلدة  يف  ع�سكرية 

بق�سميا،  حبوب،  بلدات:  يف  مماثلة 

الرمي، مريوبا،  قاع  القبيات،  دوما، 

راأ�ش بعلبك، حارة حريك، بحر�ساف، 

املن�سورية، عانوت، روم، مغدو�سة.

التدخل  ف��وج  ���س��ارك  ذل���ك،  اإىل 

ال��ث��اين ب��اإح��ي��اء م��ه��رج��ان��ات زحلة 

ا قتالًيا يف  ال�سياحية، كما قدم عر�سً

�سغبني.

خميمات 

ومهرجانات

اأحيت بلدة تنورين الذكرى الرابعة ل�ست�سهاد النقيب الطيار �سامر اليا�ش حنا 

تراأ�سه  النتقال،  نف�سه يف كني�سة �سيدة  راحة  اأقيم على  احتفايل  بقدا�ش  حرب، 

كاهن الرعية الأب بطر�ش بو فرن�سي�ش مراد وعاونه الأب اغناطيو�ش داغر.

ح�رش القدا�ش العقيد نخلة عبود ممثلً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، ال�سيد 

من  وع��دد  الأمنية  القوى  عن  ممثلون  ح��رب،  بطر�ش  النائب  ممثلً  ح��رب  ط��وين 

ال�سباط وعائلة ال�سهيد ورفاقه وفاعليات املنطقة.

اإكليلً من الزهر على ن�سبه يف �ساحة  بعد القدا�ش، و�سعت عائلة ال�سهيد حنا 

البلدة.

بالعقيد  ممثلً  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

با�سط  اليا�ش  ال�سهيد  اجلندي  عائلة  اأقامت  داغر،  جميل 

قدا�ًسا لراحة نف�سه يف كني�سة مار يوحنا املعمدان يف بلدة 

�سيا�سية  �سخ�سيات  ح�رشه  جزين،  ق�ساء   - احلبا�ش  مراح 

وروحية وفعاليات اإىل جانب عائلة ال�سهيد واأهايل البلدة.

اأقيم  تذكاري  ن�س�ب  عن  ال�ستارة  اإزاحة  القدا�ش،  اأعق�ب 

من  اإكليل  وو�سع  ال�سهيد  لذكرى  تخليًدا  البلدة  باحة  يف 

الزهر.

ذكرى اجلندي ال�سهيد اليا�ض با�سطالذكرى الرابعة ل�ست�سهاد النقيب الطيار �سامر حنا
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التوجيه  مديرية  اأعلنت 

يف ب��ي��ان ����س���ادر ب��ت��اري��خ 

ع�سابة  اأن   2012/8/9

على  اأقدمت  م�سّلح  �سطو 

لبنان  م�����رشف  »اإق���ت���ح���ام 

واملهجر يف منطقة الي�سار-املنت ال�سمايل، وقامت باإطلق النار لإرهاب 

موظفي امل�رشف وتنفيذ عملية ال�سطو، وقد �سودف حينها وجود �سابط 

برتبة نقيب من عديد اجلي�ش اللبناين يف املكان املذكور، حيث ت�سدى 

للم�سلحني الذين بادروا اإىل اإطلق النار باإجتاهه قبل فرارهم، ما اأدى اإىل 

اإ�سابته بجروح خطرة«.

ويف ال�سياق نف�سه، اأ�سدرت املديرية بياًنا اآخر بتاريخ 2012/8/20 

جاء فيه:

�سيدا  مدينة  يف  البلدي  امللعب  حاجز  على  اجلي�ش  ق��وى  اأوق��ف��ت 

اأ�سخا�ش،  اأربعة  الداخلي،  الأمن  وبالتن�سيق مع فرع املعلومات يف قوى 

الآخر  وبع�سهم  توقيف،  مذكرات  مبوجب  العدالة  اإىل  مطلوب  بع�سهم 

للإ�ستباه يف اإ�سرتاكه بعملية ال�سطو امل�سلح على فرع بنك لبنان واملهجر 

يف بيت الككو واإطلق النار على �سابط يف اجلي�ش بتاريخ 2012/8/9.

وقد �سبط عدد من امل�سد�سات 

احل��رب��ي��ة وال��ذخ��ائ��ر وك��م��ي��ة من 

املخدرات والأجهزة اخللوية بحوزة 

املوقوفني الذين جرى ت�سليمهم 

املخت�سة  الأم��ن��ي��ة  امل��راج��ع  اإىل 

لإ�ستكمال التحقيق.

واأ����س���اف���ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش-

�سادر  بيان  يف  التوجيه  مديرية 

بتاريخ 2012/8/28، اأنه:

ال�سطو  ح����وادث  ت��ك��اث��ر  ب��ع��د   

مديرية  كّثفت  امل�����س��ارف،  على 

امل���خ���اب���رات ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ح��ث 

وال���ت���ح���ري، ف��ت��م��ّك��ن��ت ب��ت��اري��خ 

ت��وق��ي��ف  م���ن   2012/8/26

امل��دع��و حم��م��د اجل����وين و���رشي��ك��ه 

الأول  اع��رتف  حيث  اأي��وب،  حممد 

ب��اإق��دام��ه م��ع م��ت��ورط��ني اآخ��ري��ن 

على تاأليف ع�سابة م�سلحة قامت 

باأعمال ال�سطو على امل�سارف الآتية:

• بيبلو�ش - ال�سويفات، �سلب مبلغ 90 األف دولر اأمريكي.
• بيبلو�ش - ال�سويفات مرة اأخرى، �سلب مبلغ 425 األف دولر اأمريكي.
األف  • الإعتماد امل�رشيف - الدامور، �سلب مبلغ قدره ما بني 60 و70 

دولر اأمريكي.

• اللبناين الفرن�سي - �سبيه، �سلب مبلغ 70 األف دولر اأمريكي.
• �سو�سيته جرال )SGBL( - كفر�سيما، �سلب مبلغ 200 األف دولر 

اأمريكي.

• الإعتماد اللبناين - خلدة، �سلب مبلغ 300 األف دولر اأمريكي.
• لبنان واملهجر - اإلي�سار، �سلب مبلغ 350 األف دولر اأمريكي.

الأموال امل�رشوقة  وبذلك بلغ جمموع 

1550000 دولر اأمريكي.

عمليات  بعدة  الع�سابة  قامت  كما 

ن�����س��ب واح���ت���ي���ال م���ن خ����لل حت��ري��ر 

اعرتف  �سيكات من دون ر�سيد. وقد 

املدعو اجلوين باإقدامه على اإطلق النار على النقيب يف اجلي�ش اللبناين 

زيان اجلردي الذي كان موجوًدا يف م�رشف لبنان واملهجر - فرع اإلي�سار، 

و�سلبه م�سد�سه الأمريي، وذلك خلل قيام الع�سابة بال�سطو على امل�رشف 

املذكور بتاريخ 2012/8/9.

كذلك اإعرتف املدعو اجلوين باأنه طلب من اأحد الأ�سخا�ش املوقوفني يف 

اجلي�ض يدعو املواطنني لالإبالغ عن املظاهر واحلالت امل�سبوهة
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وقت �سابق، ت�سنيع ثلث عبوات نا�سفة مقابل مبلغ من املال ل�ستعمالها 

اأف��راد  ي�ستخدمها  كان  التي  الأماكن  دهم  مّت  وقد  تخريبية،  اأعمال  يف 

الع�سابة يف اأحد الأحياء الراقية يف بريوت، و�سبط ال�سلح الأمريي العائد 

اأ�سلحة  اإىل  بالإ�سافة  النا�سفة  العبوات  �سودرت  كما  اجلردي،  للنقيب 

 
ّ
خمتلفة ورمانات يدوية وذخائر وبع�ش الأعتدة الع�سكرية، فيما ت�ستمر

التحريات لتحديد اأماكن وجود املتورطني الآخرين وتوقيفهم.

كذلك، وبعد العثور على الأب اإيلي املقد�سي مقتوًل يف حملة الناعمة، 

اأ�سدرت املديرية بياًنا بتاريخ 2012/9/31، 

جاء فيه: »با�رشت مديرية املخابرات حترياتها 

لك�سف ملب�سات اجلرمية، فتمّكنت من توقيف 

باأنه  اع��رتف  ال��ذي  الربيع  ح�سن  اأن��ور  ال�سوري 

م�سطفى  حممد  مواطنه  مع  بالإ�سرتاك  اأق��دم 

القطيط على اإ�ستدراج الأب املغدور اإىل حملة 

عني عنوب، وقاما ب�رشقة ما بحوزته من اأموال، 

ثم اأقدما على قتله خنًقا وو�سعاه يف �سندوق 

األقيا  حيث  الناعمة  اإىل  بها  وتوجها  �سيارته، 

املجني  ب�سيارة  املكان  وغ���ادرا  هناك  اجلثة 

ال��ت��ايل  ال��ي��وم  ع��ل��ي��ه، ويف 

اأحد  اإىل  النّقال  هاتفه  باعا 

حم��لت اأج��ه��زة اخل��ل��وي يف 

جبل لبنان.

التحقيقات  ك�سفت  كما 

يحملن  امل��وق��وف��ني  اأن 

م��زّورت��ني،  هوية  بطاقتي 

با�سم �سلح العثمان، واأن هناك خم�سة اأ�سخا�ش اآخرين ي�ستبه بعلقتهم 

باملو�سوع، وقد اأوقفتهم هذه املديرية )املخابرات(.

بتاريخ  اأي�ًسا  باإقدامه  القطيط  املدعو  اإع��رتف  التحقيق  وبنتيجة 

لو�سيانو  املدعو  قتل  على  اآخ��ري��ن  مع  وب��الإ���س��رتاك   ،2011/9/13

�سريانو�سيان طعًنا يف حملة كفريا�سني، وذلك بهدف ال�رشقة. 

اخلا�سة،  واأوراق����ه  وحمفظته  املقد�سي  الأب  �سيارة  �سبطت  وق��د 

و�سي�سار اإىل ت�سليم املوقوفني اىل الق�ساء املخت�ش«.

اجلميع ملكافحة هذه  ت�سافر جهود  اأهمية  اأكدت  التي  اجلي�ش  قيادة 

اجلرائم اأ�سدرت يف 2012/9/4 بياًنا جاء فيه:

ال�سطو  كاأعمال  الأخ��رية،  الفرتة  املنظمة يف  اجلرائم  تفاقم  اأثر  »على 

امل�سلح وال�سلب واخلطف وغريها، قامت مديرية املخابرات ووحدات من 

اجلي�ش املنت�رشة يف خمتلف املناطق اللبنانية، بتكثيف حترياتها وتعزيز 

الع�سابات  من  كبري  ق�سم  ك�سف  من  متكنت  حيث  الأمنية،  اإجراءاتها 

وت�سليمهم  اأفرادها  لتوقيف  الع�سابات  باقي  تزال تلحق  ول  املجرمة، 

اإىل الق�ساء املخت�ش.

الأجهزة  قيادات  مع  والتن�سيق  بالتعاون  اجلي�ش  قيادة  و�سعت  كما 

الأمنية والر�سمية املخت�سة، خطة دقيقة لتفعيل عملية مكافحة اجلرائم 

اأهمية ت�سافر جهود  اأجتثاثها من جذورها. وانطلًقا من  املذكورة بغية 

اجلميع يف هذا املجال، تدعو قيادة اجلي�ش املواطنني اإىل ما ياأتي:

1- اإبلغ اأقرب مركز ع�سكري اأو اأمني يف حال التعر�ش لإحدى اجلرائم 

قيادة  عمليات  بغرفة  الت�سال  التعذر  وعند  ح�سولها،  م�ساهدة  اأو 

وغرف   ،1701 املق�سم  عرب  اجلي�ش 

عمليات الأجهزة الأمني�ة عرب موزعاتها 

الرئي�سة.

اأو���س��اف  اإىل  ال��ت��ع��رف  2- حم��اول��ة 

امل��ج��رم��ني وال�����س��ي��ارات وال��دراج��ات 

ووج��ه��ة  ي�ستقّلونها  ال��ت��ي  ال��ن��اري��ة 

�سريها بعد ارتكاب اجلرمية.

املظاهر  ع��ن  ال��ع��اج��ل  الإب����لغ   -3

مكان  حميط  يف  امل�سبوهة  واحل���الت 

الإقامة اأو يف اأي مكان اآخر.

املغر�سة  الإ�ساعات  من  التنبه   -4

طابًعا  املرتكبة  اجلرائم  تعطي  التي 

البلبلة  يثري  م��ا  �سيا�سًيا  اأو  فئوًيا 

والتوتر لدى الراأي العام.
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يف اإطار �سهر اجلي�ش على 

والإ���س��ت��ق��رار،  الأم���ن  حفظ 

يف  املنت�رشة  وحداته  نفذت 

اللبنانية  املناطق  خمتلف 

مطلقي  توقيف  عن  اأ�سفرت  ده��م  وعمليات  ا�ستثنائية  اأمنية  تدابري 

اأ�سلحة  �سبط  اإىل  بالإ�سافة  واملطلوبني،  املخالفني  من  والعديد  نار 

وممنوعات. يف ما يلي بيانات حول احلوادث التي ح�سلت والتدابري التي 

نفذها اجلي�ش خلل الفرتة املمتدة بني 8/20 و2012/9/3.

»على  اأنه  فيه،  جاء  بياًنا  التوجيه  مديرية  اأ�سدرت   ،2012/8/2 يف 

اأحد  اأقدم  ال�سنية،  �سري  بلدة  مواطنني يف  �سابقة بني  اإ�سكالت  خلفية 

الأ�سخا�ش على اإطلق النار من �سلح حربي باجتاه اجلندي حممد حت�سني 

بجروح  اإ�سابته  اإىل  اأدى  ما  العلم 

اأث��ر  وعلى  لح��ًق��ا،  ووف��ات��ه  خطرة 

اإىل  اجلي�ش  من  قوة  ح�رشت  ذلك، 

امل��ك��ان وده��م��ت بع�ش امل��ن��ازل، 

الأ�سخا�ش  من  عدًدا  اأوقفت  حيث 

كمية  و���س��ب��ط��ت  امل���ت���ورط���ني، 

م��ن الأ���س��ل��ح��ة احل��رب��ي��ة وال��ذخ��ائ��ر 

بحوزتهم.

مبلحقة  اجلي�ش  ق��وى  وت�ستمر 

اجل������اين، ف��ي��م��ا ت���ت���وىل ال�����رشط��ة 

الع�سكرية التحقيق باحلادث«.

اأ�سدرت   ،2012/8/23 ويف 

»لدى  اأنه  فيه  جاء  بياًنا  املديرية 

قيام دورية تابعة للجي�ش بتوقيف 

خميم  يف  للعدالة  مطلوب  �سخ�ش 

اأقربائه  اأحد  اأقدم  الب�ش - �سور، 

فردي  �سلح  من  النار  اإطلق  على 

املنطقة،  يف  اجلي�ش  حاجز  باجتاه 

ما اأدى اإىل اإ�سابة اأحد الع�سكريني 

ب��ج��روح، وع��ل��ى اأث���ر ذل���ك، قامت 

دورية من اجلي�ش بتعقب مطلق النار ودهم بع�ش املنازل، حيث اأوقفت 

عدًدا من الأ�سخا�ش امل�ستبه بهم، وقد تولت ال�رشطة الع�سكرية التحقيق 

يف احلادث«.

ويف الإطار نف�سه، نفذت الوحدات تدابري ا�ستثنائية، �سملت دهم اأماكن 

راجلة  دوريات  وت�سيري  وظرفية  ثابتة  حواجز  واإقامة  للعدالة  مطلوبني 

وموؤللة، حيث متكنت هذه الوحدات من توقيف 26 �سخ�ًسا من جن�سيات 

والبع�ش  توقيف،  مذكرات  مبوجب  للعدالة  مطلوب  بع�سهم  خمتلفة، 

الآخر لرتكابه جرائم وخمالفات متعددة، تتعلق بالتجوال داخل الأرا�سي 

وحيازة  حربية خفيفة،  اأ�سلحة  وحيازة  �رشعية،  اإقامات  دون  من  اللبنانية 

اأوراق  نارية من دون  بها، وقيادة �سيارات ودراجات  والإجتار  ممنوعات 

قانونية. وقد �سملت امل�سبوطات: 73 �سيارة و19 دراجة نارية ومركبي 

الع�سكرية  والأعتدة  والذخائر  الأ�سلحة  من  كميات  اإىل  بالإ�سافة  �سيد، 

واملخدرات.

اآخر جاء  اأ�سدرت املديرية بياًنا  ويف التاريخ نف�سه )2012/8/23(، 

فيه: »يف منطقة البقاع، اأوقفت دورية تابعة ملديرية املخابرات �سخ�سني 

كبرية  كمية  بداخلها  �سبطت  وق��د  اآب«،  »بيك  ن��وع  �سيارة  ي�ستقلن 

اللزمة  املخربية  التحليلت  اإجراء  بعد  تبني  التي  البي�ساء،  البودرة  من 

املن�سطة  احلبوب  ت�ستعمل يف �سناعة  منّبهة ومهّدئة،  مواد  اأنها  عليها، 

واملهلو�سة. وقد اأودع املوقوفان مع امل�سبوطات الق�ساء املخت�ش«.

يف  �سادر  بيان  يف  املديرية  اأعلنت  كذلك، 

2012/9/3 اأنه »خلل قيام وحدة من اجلي�ش 

اأم��ن،  حفظ  مبهّمة  بعلبك،  ج���رود  منطقة  يف 

والذخائر  الأ�سلحة  من  كمية  �سبط  من  متكنت 

من  كمية  اإىل  بالإ�سافة  واملتو�سطة،  اخلفيفة 

كانت  التي  الع�سكرية،  والأع��ت��دة  امل��خ��درات 

وقد  بالأتربة.  وممّوهة  براميل  داخ��ل  بة  مو�سّ

مت ت�سليم امل�سبوطات اإىل ال�رشطة الع�سكرية، 

وبو�رش التحقيق.

من جهة اأخرى اأوقفت دورية تابعة للجي�ش يف حملة كورني�ش امليناء - 

طرابل�ش، �سيارة م�سبوهة تقل اأربعة اأ�سخا�ش، بعد حماولتها الفرار من 

الدورية، وقد تبني اأن هوؤلء الأ�سخا�ش خطفوا اأحد املواطنني وو�سعوه 

يف �سندوق ال�سيارة نتيجة خلفات �سخ�سية، ومّت ت�سليم املوقوفني اإىل 

ال�رشطة الع�سكرية وبو�رش التحقيق باملو�سوع«.

اإىل ذلك، عملت وحدات اجلي�ش املنت�رشة عملنًيا، بالإ�سرتاك مع عنا�رش 

الدفاع املدين ومبوؤازرة طوافات تابعة للقوات اجلوية، على اإخماد حرائق 

�سبت يف عدة مناطق.

حوادث وتدابري وعمليات دهم وموؤازرة





ع��ق��دت يف ف��ن��دق روت��ان��ا 

جيفينور )2012/8/29( ور�شة 

ال�شيا�شة  م�رشوع  حول  عمل 

الذي  املتكاملة  البحرية 

الأوروبي،  اد  التحّ ميوحّله 

يف اإطار التعاون 

حو�ض  دول  مع 

البحر املتو�شط.
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ور�شة عمل

اإعداد:

ندين البلعة

ال�سيا�سة البحرية 

املتكاملة يف املتو�سط

م�رشوع 

لإن�شاء جلنة وطنية

اأقيمت ور�سة العمل بالتعاون مع وزارة الأ�سغال العامة والنقل 

عن  ممثلون  وح�رضها  والبحري(،  الربي  للنقل  العامة  )املديرية 

IMP-( الإحتاد الأوروبي - م�رضوع ال�سيا�سة البحرية املتكاملة

MED PROJECT(، مدير عام النقل الربي والبحري املهند�س 
عبد احلفيظ القي�سي، العقيد الركن البحري جوزف الغريب من 

القوات البحرية، الرائد املهند�س عبداللـه الريحاين من مديرية 

ال�سوؤون اجلغرافية، بالإ�سافة اإىل ممثلني عن الوزارات املخت�سة 

بال�ساأن البحري وممثلي القوى الأمنية واأكادمييني ونقابيني.

افتتح الور�سة مدير عام النقل الربي والبحري مرحًبا باحل�سور، 

حاجاتها  وماهية  ميثلونها  التي  باجلهات  امل�ساركون  ف 
ّ
عر ثم 

واأولياتها يف ما يتعلق بال�سيا�سة البحرية يف املتو�سط.

م�سرياً  بامل�رضوع  ف 
ّ
عــر لوفيزاج  كري�ستوف  الأوروبـــي  اخلبري 

البحرية  الن�ساطات  من  العديد  تعرت�س  وتهديدات  خماطر  اإىل 

ا اأن العديد من هذه الن�ساطات ل يحظى  يف املتو�سط، خ�سو�سً

و�سع  اإىل  يهدف  امل�رضوع  اأن  لوفيزاج  واأو�سح  بــاإدارة �سحيحة. 

والجتماعات  العمل  ور�ــس  اإىل  وتطرق  الإدارة.  لهذه  معايري 

ويف  امل�رضوع.  اإطــار  يف  ح�سلت  ن�ساطات  من  و�سواها  الإقليمية 

الهائلة  البحرية  والإمكانات  الرثوات  اإىل  اأ�سار  بلبنان  يتعلق  ما 

التي ميكن اأن ت�سهم يف تطوير القت�ساد الوطني، معترًبا اأن ثمة 

م�سكلة تتمثل بغياب الروؤية ال�سرتاتيجية املوحدة، وحمدودية 

التعاون بني الوزارات والقطاعات املعنية.

روؤية  بناء  �ــرضورة  على  الت�سديد  اإىل  الأوروبــي  اخلبري  وخل�س 

بالواقعية  تتمتع  متكاملة  بحرية  ل�سيا�سة  مــوحــدة  وطنية 

وال�سدقية والتحفيز وا�ست�رضاف امل�ستقبل.

قرار  م�رضوع  القي�سي  احلفيظ  عبد  املهند�س  عر�س  جهته  من 

اإن�ساء اللجنة الوطنية لل�سيا�سة البحرية املتكاملة، التي قال اإنها 

الفنية فيه،  واخلــربات  الأوروبــي  الحتاد  �ست�ستفيد من متويل 

البحرية  والــرثوات  الن�ساطات  اإدارة  يف  اللبناين  الإداء  لتح�سني 

جديًدا  اإطــاًرا  �ست�سكل  اللجنة  هذه  اأن  اإىل  م�سرًيا  وا�ستثمارها، 

للتعاون بني القطاعات املعنية باملو�سوع.

بع�س  وعدلوا  اللجنة  اإن�ساء  قرار  م�رضوع  ناق�سوا  امل�ساركون 

و�سع  اإىل  و�سولً  العمل  مبتابعة  تعهد  كان  اخلتام  ويف  بنوده، 

وير�سد  الأوروبــــي  الحتـــاد  يدعمها  متكاملة  بحرية  �سيا�سة 

لتنفيذها امل�ساعدات التقنية واملالية.







احل�ضور

املجل�س  اأع�����ض��اء  ع��ن  ن���واب  االح��ت��ف��ال  ح�رض 

لدى  الع�ضكرية  الغرفة  عن  ممثل  الع�ضكري، 

االأرك��ان  رئي�س  نائب  الوطني،  الدفاع  وزارة 

وع��دد  التوجيه،  م��دي��ر  ع��ن  ممثل  للتخطيط، 

خمتلف  م��ن  القيادة  اأج��ه��زة  �ضباط  كبار  م��ن 

االإعالميني  من  كبري  عدد  اإىل  اجلي�س،  وح��دات 

عن  وممثل  املنطقة  وفاعليات  وال�ضحافيني، 

املجال�س البلدية يف منطقة البقاع و�ضخ�ضيات، 

كما ح�رض املدنيون العاملون مع القوات اجلوية 

مب�رضوع ال�»UAV« و�رضكات وموؤ�ض�ضات راعية 

لالإحتفال.

جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثل  و�ضول  عند 

الثاين  التدخل  ف��وج  من  �رضية  اأّدت  قهوجي، 

اجلي�س  مو�ضيقى  وعزفت  الت�رضيفات  مرا�ضم 

اإكليل  وُو�ضع  املوتى،  وعزفة  الوطني  الن�ضيد 

من الزهر على ن�ضب �ضهداء القوات اجلوية.

انطالق الن�ضاطات

االحتفال  قاعة  اإىل  اجلميع  توّجه  ذل��ك،  بعد 

اأقيمت  القوات اجلوية حيث  يف قاعدة مدر�ضة 

فيلم  عر�س  ت�ضمنت  الن�ضاطات  من  �ضل�ضلة 

اللبنانية  اجلوية  ال��ق��وات  تاريخ  عن  وثائقي 

اإعداد  )من  واحلرب  ال�ضلم  اأيام  يف  ومهماتها، 

مديرية التوجيه(.

هذه  بها  م��رت  التي  املراحل  عر�س  الفيلم 

 1949 العام  تاأ�ضي�ضه�ا  تاري�خ  منذ  القوات 

العام  حامات  يف  جوية  قاعدة  اآخ��ر  اإقامة  حتى 

.2010

مدر�ضة  حول  اأخ��رى  وثائقية  اأف��الم  وعر�ضت 

ال�ضهداء  �ضباطها  من  وع��دٍد  اجلوية  القوات 

)النقيب الطيار �ضامر حنا، واملالزم االأول األبري 

الركن  العميد  برفقة  احل�ضور  وج��ال  م�ضلم(، 

اجل��وي��ة حيث  ري���اق  ق��اع��دة  ب��اح��ة  يف  �ضاهني 

بع�س الطائرات والطوافات التي قدم ال�ضباط 

الفنيون ملحة عامة عن مميزاتها وعملها.

العر�ض اجلوي

ب��ع��ده��ا، ت��وج��ه امل���دع���وون ال��ر���ض��م��ي��ون اإىل 

اجل��وي  العر�س  مل�ضاهدة  الرئي�ضة  املن�ضة 

مناورة  اجلوية  القوات  �ضباط  خالله  نّفذ  الذي 

ال�»غازيل«  طوافات  فيها  �ضاركت  ميدانية 

R-44«، والطوافة »بل  وطوافة ال�»روبن�ضون 

205« التي مّت ا�ضتخدامها خالل معركة خميم 

نهر البارد، وقد �ضاهمت هذه الطوافة م�ضاهمة 

فعالة فيها.

عملية  املغاوير  ف��وج  م��ن  ع�ضكريون  ونفذ 

الفوج  م��ن  اآخ���رون  ونفذ  احل��ب��ال،  على  هبوط 

كما  بالطوافات،  جنود  نقل  عملية  املجوقل 

عملية  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  م��ن  جمموعة  ق��دم��ت 

اإخالء �ضهيد اأو جريح من اأر�س املعركة... وقد 

فقابلوها  احل�ضور  ا�ضتح�ضان  العرو�س  القت 

بالت�ضفيق والهتاف. ويف االإطار نف�ضه، قدمت 

 »LAMA« جلمعية  التاأ�ضي�ضية  ال��ه��ي��ئ��ة 

ا للطوافات والطائرات  ال�ضبابية اللبنانية عر�ضً

وقد  بعد،  عن  بها  التحكم  يتم  التي  امل�ضغرة 

بيار برجي تعاون  االأ�ضتاذ  اأّكد رئي�س اجلمعية 

اجلمعية الدائم وامل�ضتمر مع القوات اجلوية.

احل�ضور  دع��ي   ،»openday«�ال نهاية  ويف 

نخب  املدعوون  �رضب  حيث  كوكتيل  حفل  اإىل 

ال�ضور  واأخ����ذت  اجل��وي��ة،  وال���ق���وات  اجل��ي�����س 

التذكارية باملنا�ضبة.
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منا�سبة

ت�رشين الأول

اإعداد:

الرقيب �ضامر حميدو

حتت �ضعار »لّبيك 

�ضما لبنان«، وبرعاية 

قائد اجلي�ض العماد 

جان قهوجي ممثالً 

بالعميد الركن الطيار 

غ�ضان �ضاهني قائد 

القوات اجلوية، نّظمت 

القوات اجلوية مبنا�ضبة 

عيدها ال�ضنوي، 

يوًما مفتوًحا يف 

قاعدة رياق اجلوية، 

اإ�ضتقبلت خالله عائالت 

ع�ضكرييها وعائالت 

�ضهداء اجلي�ض 

اللبناين.

ال�ضنوي القوات اجلوية يف عيدها 

»لّبيك �ضما لبنان«





تابع عنا�رص من جهاز اأمن املطار 

اأمن  جمال  يف  تدريبّيَتني  دورَتني 

الششطششران املشششدين بششاإ�ششرصاف فريق 

بريطاين خمت�ّص.

الدورة الأوىل عنوانها »التفتي�ص 

اجلشش�ششسششدي« تششابششعششهششا عششش�شششرصات من 

ع�سكريي جهاز اأمن املطار يف الفرتة 

املمتدة بني 29 و2012/8/31. 

تفتي�ص  تقنية  حول  ترّكزت  وقد 

جتّنب  بهدف  ج�سدًيا  امل�سافرين 

الأعشششمشششال الششتششخششريششبششّيششة الإرهششابششيششة 

واكت�ساف كيفّية اإخفاء املمنوعات 

وكل ما يهّدد �سالمة الطران.

كانت  الششتششي  الثانية  الششششدورة  يف 

اأمن  اإدارة  على  »تششدريششب  بعنوان 

و2012/9/7،   3 بني  الطران« 

القوى  خمتلف  مششن  �سباط  تششابششع 

الأمششنششيششة املششنشش�ششسششويششة يف اجلششهششاز، 

املخت�ّسني  املششدنششيششني  وبششعشش�ششص 

بشششالشششطشششران املششششششدين، تششدريششبششات 

ترّكزت حول اإجراءات ال�سالمة التي 

يششجششب مششراعششاتششهششا يف 

املطارات ل�سمان اأمن امل�سافرين 

والطائرات. ووفق ما اأفادنا رئي�ص 

اأمششن  جششهششاز  يف  ال�ستق�ساء  فشششرع 

عبدالشله  الششركششن  العقيد  املششطششار 

�رصوحات  الششدورة  ت�سّمنت  �ساهر، 

يواجهها  التي  التهديدات  حششول 

اأمن املطارات،  الطران، وهيكلّية 

الأحششداث،  مع  والتجاوب  وال�سحن، 

والششتششحششّكششم مبششداخششل 

القرار،  اتخاذ  وكيفّية  املطارات، 

والششتششطششويششر يف الشششطشششران املششدين 

واأمنه...

الشششدورتشششان اأقششيششمششتششا يف »مششركششز 

تششدريششب تششعششزيششز الأمششششن واحلششمششايششة 

بتقومي  واختتمتا  املشششطشششار«،  يف 

يهدف اإىل زيادة التوعية وقدرات 

طرق  اإىل  ف 
ّ
والتعر الع�سكريني، 

التفتي�ص،  يف  جششديششدة  واأ�ساليب 

�سعًيا اإىل تطبيق املعاير الدولية 

حماية  جمال  يف  الثغرات  ومعاجلة 

واأمششن  اأمنه  على  واحلششفششاظ  املطار 

امل�سافرين.
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دورات تدريبية

ت�رشين الأول

اإعداد:

تريز من�صور

ندين البلعة

مناذج عن

دورات تدريب

متخ�ص�صة يف

ال�رشاء 

احلكومي

مششش�شششرصوع  اإطشششششششار  يف 

تشششعشششزيشششز الششششقششششدرات 

احلكومي  الششش�شششرصاء  يف 

املدعوم من احلكومة 

ومببادرة  الإيطالية، 

واملشششايل،  الإقششتشش�ششسششادي  فليحان  با�سل  معهد 

الربيطاين بيرت جيم�ص )من معهد  قّدم اخلبر 

العاملي(  الششربيششطششاين  والششتششوريششد  امل�سرتيات 

التي يقّدمها املعهد يف  ا حول املنتجات  عر�سً

يف  املتخ�س�سة  التدريب  دورات  مناهج  جمال 

ال�رصاء احلكومي، وذلك خالل اإجتماع عقد يف قاعة 

املحا�رصات يف املديرية العامة لالإدارة. 

ح�رص الإجتماع الذي تراأ�سه العقيد الركن جوزف 

عون )رئي�ص ق�سم املراجع ومراقبة  التدريب يف 

مديرية التعليم(، املقدم الإداري علي بو حمدان 

الإداري  املقدم  لششششالإدارة(،  العامة  )املديرية 

املقدم  اللوج�ستي(،  )اللواء  ال�سايغ  اإبراهيم 

الق�سايا  )مديرية  حنا  اخلوري  يو�سف  الإداري 

الإدارية واملالية(، الرائد جوزف روحانا )اأركان 

)معهد  اخلالق  عبد  ب�سمة  للتجهيز(،  اجلي�ص 

با�سل فليحان الإقت�سادي واملايل(.

اأ�سا�سية  نقاط  ثالث  مناق�سة  الإجتماع  تخّلل 

وهي م�سرتيات املوؤ�سش�سشات احلكومية، تطوير 

العامة،  والعالقات  التوا�سل  وعملية  الربامج 

واملوا�سفات العاملية لتحديد امل�سرتيات. 

الآلية  احلا�رصون،  ال�سباط  اأو�سح  وبدورهم 

اأنششواع  حتديد  يف  اجلي�ص  قيادة  تعتمدها  التي 

امل�سرتيات وعمليات ال�رصاء.

اأمن الطريان املدين يف دورتني تدريبّيتني





اللواء  الأركان  برئي�س  ممّثلاً  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

اأقيم يف نادي ال�ضباط-الريزة، حفل غداء تكرميي  الركن وليد �ضلمان، 

على �رشف رئا�ضتي اجلامعة اللبنانية وجامعة البلمند والأ�ضاتذة اجلامعيني 

والعملي  وال�ضفهي  اخلطي  الإختبار  م�ضابقات  و�ضع  يف  �ضاهموا  الذين 

وت�ضحيحها للمر�ضحني للتطّوع ب�ضفة �ضّباط اإخت�ضا�ضيني.

تخّلل احلفل كلمة للواء الركن �ضلمان رّحب فيها بالأ�ضاتذة اجلامعيني 

ا حر�س القيادة على تعزيز التعاون  و�ضكرهم باإ�ضم قائد اجلي�س، موؤكداً

مع اجلامعات الوطنية وتوظيف الطاقات امل�ضرتكة يف �ضبيل بناء املواطن 

اللبناين القادر على حماية وطنه، والإ�ضهام يف نه�ضة �ضعبه. ومما قاله:

»بني القلم والبندقية علقة ل تعرف الإنف�ضام والإنقطاع، فالأول هو 

والثانية  احلقيقة،  اإدراك  اإىل  الوحيد  الطريق  متثل  التي  املعرفة  اأداة 

ت�ضون  التي  القوة  احلّقة،  القوة  لبلوغ  منها  بّد  ل  التي  الو�ضيلة  هي 

ا كما حتمي الأر�س وال�ضعب وحتفظ احلريات والكرامات.  املعرفة، متاماً

ذلك،  على  �ضاهد  خري  الع�ضكرية،  ومدار�ضنا  ومعاهدنا  كلياتنا  هي  وها 

ا بغ�ضون ال�رشف والت�ضحية والوفاء، ف�ضعاراتها ل  وهي واإن تظللت دائماً

تخلو من كلمة املعرفة، تاأكيدااً على اأهميتها ودورها يف اإعداد الع�ضكري 

القيام  على  القادر  املثقف،  الواعي 

وا�ضتخدام  وواج��ب��ات��ه،  مب�ضوؤولياته 

خمتلف  مع  والتعامل  جي�ضه  اإمكانات 

عالية  ب��ج��دارة  وامل�ضاعب  ال��ظ��روف 

اإنتاجية  اأف�����ض��ل  حتقيق  اإىل  ت���وؤدي 

ممكنة. 

با�ضتمرار  القيادة  حر�ضت  هنا،  من 

على اإقامة املزيد من ج�ضور التوا�ضل 

ويف  الوطنية  وجامعاتنا  اجلي�س  بني 

وجامعة  اللبنانية  اجل��ام��ع��ة  مقدمها 

مل  اجلامعات،  هذه  وبدورها  البلمند. 

ا على متتني الروابط  ا وعزماً تقّل حر�ضاً

مع املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية وتو�ضيع اآفاق 

التعاون معها. وقد ترجم هذا التعاون 

يف ت��وق��ي��ع ال��ع��دي��د م��ن الإت��ف��اق��ي��ات 

انتداب  جلهة  �ضواء  التعليم،  جمال  يف  ا  خ�ضو�ضاً الفائتة  ال�ضنوات  خلل 

انتداب  جلهة  اأو  اجلامعات،  يف  التعليم  ملتابعة  وع�ضكريني  �ضباط 

اأ�ضاتذة جامعيني للتعليم يف الكلية احلربية وكلية فوؤاد �ضهاب للقيادة 

واللقاءات،  واملحا�رشات  الندوات  من  الكثري  اإقامة  جانب  اإىل  والأرك��ان، 

يف  ي�ضب  مبا  املتاحة،  والإمكانات  الو�ضائل  وتوظيف  اخلربات  وتبادل 

م�ضلحة اجلميع«.

واإذ توّقف عند الظروف التي متر بها البلد واملنطقة، قال: »اإن اأكرث ما 

نحتاج اإليه يف هذه املرحلة ال�ضعبة، هو العودة اإىل جذور جمتمعنا اللبناين 

الذي كان ال�ضّباق يف اإعطاء النموذج املثايل للعامل، ويف اعتناق مكوناته 

ثقافة النفتاح واحلوار والتم�ضك باحلرية وقيم الدميقراطية... «.

اللبنانيني  اآم���ال  يج�ّضد  ال��ذي  اللبناين  اجلي�س  »اأن  ا  م��وؤّك��داً وختم 

لبنان  حماية  يف  الوطني  دوره  عن  اأمنلة  قيد  يتنازل  لن  وتطلعاتهم، 

وهو  والت�ضحيات،  ال�ضعوبات  كانت  ما  كائنة  مكت�ضباته  على  واحلفاظ 

على  واإمن��اءاً  اً  واأمنا اً  دفاعا بها  ي�ضطلع  التي  اجل�ضيمة  املهّمات  يف  يرى 

ال�ضعب حوله ورهانه  التفاف  اأعباءاً ي�ضرية يف ظل  الوطن،  �ضاحة  امتداد 

يف  لبنان  ور�ضالة  الوطنية  م�ضوؤولياتهم  اجلميع  وعي  واأن  عليه،  الدائم 

�ضفة  من  بالوطن  للعبور  والأقرب  ال�ضحيح  الطريق  هو  والعامل،  ال�رشق 

اخلوف والقلق على امل�ضري اإىل �ضفة الأمان وال�ضلم وال�ضتقرار«.

رئي�س  من  لكل  تذكاريني  ودرع��ني  �ضكر  كتابي  تقدمي  الكلمة  تلى 

ال�ضيد ح�ضني، ورئي�س  الدكتور عدنان  ال�ضابق  الوزير  اللبنانية  اجلامعة 

�ضامل  اإي��ل��ي  ال��دك��ت��ور  البلمند  جامعة 

كما  ج��داي��ل.  اأ�ضامة  بالدكتور   
اً
مم��ّث��ل

من  ع��دد  اإىل  ت��ذك��اري��ة  دروع  ق��دم��ت 

عمداء الكليات يف اجلامعتني. 

اجلامعة  لرئي�س  كلمة  كانت  بعدها 

التعاون  عهد  فيها  ج���ّدد  اللبنانية 

يف  واجلامعات  اجلي�س  بني  والتكامل 

ا اأن الإمتحانات التي جرت  لبنان، موؤكداً

كانت على م�ضتوى عاٍل من ال�ضفافية، 

وهو اأمر حر�س الطرفان على التزامه.

كما تطرق اإىل امل�ضاكل التي تعانيها 

ت�ضل  واأن  بد  ل  اأنها  ا  موؤكداً املنطقة، 

اأن يبقى لدينا  اىل حّل ما، لكن املهم 

املواطن  ملجتمع  نوؤ�ض�س  واأن  وط��ن 

الذي نعترب اجلي�س احللقة الأوىل فيه.
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اجلي�ش واملجتمع

ت�رشين الأول

اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط

التعاون املثمر

بني اجلي�س

واجلامعات

م�ضتمر

م رئا�ضتي اللبنانية والبلمند 
ّ
القيادة تكر

يف ح�ضور رئي�س الأركان
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ت�رشين الأول

اجلي�ش واملجتمع

جلنة تن�ضيق

ودعم ن�ضاطات اأبناء

�ضهداء اجلي�س

غداء يجمع الأحبة

يف نادي الرتباء املركزي 

يف الفيا�ضية

لقاء جلنة تن�ضيق ودعم ن�ضاطات اأبناء �ضهداء 

ا  دائماً لأجلهم، هو  اللبناين مبن وجدت  اجلي�س 

ا  واأي�ضاً وال��وف��اء  باملحبة  العابق  الأح��ب��ة  لقاء 

هذا  مواعيد  اآخ��ر  اجلميلة.  واللحظات  بالفرح 

بهم«  »املحتفى  خلله  ت��زّود  غداء  كان  العام 

ا كبرياًا من الرعاية املعنوية واملادية.  ق�ضطاً

ال�ضهداء  زوج��ات  و�ضلت  املحدد  املوعد  يف 

 18 )دون   470 ال���  اأولده�����ّن  م��ع   230 ال��� 

ن��ادي  اإىل  اللبنانية  املناطق  ك��ل  م��ن  �ضنة( 

الفيا�ضية،  يف  امل��رك��زي  الرتباء 

رئي�س  ب��ان��ت��ظ��اره��م  ك���ان  ح��ي��ث 

عيد  ب�ضام  الركن  العميد  النادي 

قائد  ال��ع��م��اد  مم��ث��لاً 

رئي�ضة  اإل�ى  اجلي�س، 

ودع��م  تن�ضيق  جلنة 

ن�ضاطات اأبناء �ضهداء 

اجلي�س ال�ضيدة جواّنا 

قهوجي مدلج، من�ّضق 

ال��ل��ج��ن��ة م���ع ق��ي��ادة 

اجلي�س العميد الركن 

واأع�ضاء  ع��ازار  طوين 

اللجنة.

الن�ضيد  وب��ع��د 

اجلميع  جل�س  اللبناين،  الوطني 

ال��ت��ك��رمي��ي  ال���غ���داء  م���ائ���دة  اإىل 

يف  م��رت��ني  اللجنة  تقيمه  ال���ذي 

�ضاعية  ال�ضهداء،  لعائلت  ال�ضنة 

والأم�������ان  ال��ث��ق��������ة  م��ن��ح��ه��م  اإىل 

والطماأنينة.

بجميع  رّح��ب��ت  م��دل��ج  ال�����ض��ي��دة 

اأنه  »�ضحيح  وقالت:  احلا�رشين، 

ا  ن�ضبياً ط��وي��ل  وق���ت  م�ضى  ق��د 

نتيجة  وذلك  ال�ضابق،  لقائنا  على 

الأو�ضاع العامة، وبع�س الظروف اخلا�ضة، 

لكنكم مل تغيبوا حلظة عن وجداننا وقلوبنا 

و�ضجونكم  همومنا  فهمومكم  وتفكرينا، 

والآم���ال  التطلعات  ن�ضارككم  �ضجوننا، 

اأعلى  يف  ال�ضهداء  م��وق��ع  على  باحلفاظ 

حّية  ت�ضحياتهم  �ضعلة  واإبقاء  املراتب، 

»اجلي�س«  مدلج ملجلة  قهوجي  جواّنا  ال�ضيدة  اأّكدت  الغداء،  هام�س  على 

ال�ضهداء،  الوقوف اىل جانب عائالت  اإىل  اأن »اللجنة منذ تاأ�ضي�ضها ت�ضعى 

مو�ضحة اأن لن�ضاطاتها ال�ضنوية موعًدا يف »�ضهرالأعياد« يف كانون الأول، 

واآخر يف �ضهر اأيلول مع بدء العام الدرا�ضي، بحيث تكون اإىل جانبهم مادًيا 

ومعنوًيا، وتتابع اأخبارهم واأو�ضاعهم«. واأ�ضافت: »ت�ضعى اللجنة جاهدة اإىل 

وتاأتي  ال�ضهداء،  عائالت  اإ�ضتمرارية دعم  اأجل  الالزمة، من  الأموال  تاأمني 

يف هذا الإطار الزيارات التي قامت بها اإىل عامل الإنت�ضار اللبناين جلمع 

ا بفرن�ضا حيث اأقامت اجلالية اللبنانية 
ً
التربعات بدًءا من اأو�ضرتاليا، مرور

حفالً مو�ضيقًيا �ضخًما خ�ض�س ريعه لدعم ن�ضاطات اللجنة، بالإ�ضافة اإىل الع�ضاء 

ال�ضنوي يف مركز بريوت للمعار�س »البيال«.

وختمت قائلة: »نطمح اإىل تطوير ن�ضاطاتنا لدعم عائالت �ضهداء اجلي�س، ون�ضكر اأ�ضحاب 

اأفراًدا يف لبنان وخارجه، الذين مل يبخلوا علينا  اأم  الأيادي البي�ضاء، موؤ�ض�ضات كانوا 

يوًما، بل التزموا هذه الر�ضالة ال�ضامية، منذ حلظة تاأ�ضي�س اللجنة وحتى اليوم«.
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اإعداد:

تريز من�ضور



لبنان  يف  اجلامعات  ط��لب  من  ع��دد  ج�ّضد 

يف  لدوره  وتقديرهم  اللبناين  للجي�س  حّبهم 

حماية الوطن، من خلل املل�ضقات الإعلنية 

فقد  اآب.  من  الأول  مبنا�ضبة  �ضمّموها  التي 

الوطنية«  نحو  لبنان  »�ضباب  جمعية  نظّمت 

ال�ضابع  اجل��ي�����س  ع��ي��د  مل��ن��ا���ض��ب��ة  م�����ض��اب��ق��ة 

اجلامعة  من  ط��لب  فيها  �ضارك  وال�ضتني، 

اللبنانية واجلامعات اخلا�ضة. 

طالبات  ث��لث  ح��ازت  امل�ضابقة  وبنتيجة 

اإذ  الأوىل،  امل��رات��ب  اللبنانية  اجلامعة  م��ن 

زينة  للطالبة  ودمنا«  »حلمنا  من  مل�ضق  حّل 

 - الإن�ضانية  والعلوم  الآداب  )كلية  �ضلهوب 

الفرع الثالث( يف املرتبة الأوىل. ونال مل�ضق 

لباميل  الأع����ادي«  بعيون  �ضوكة  »جي�ضنا 

الفرع   - اجلميلة  الفنون  )معهد  ب�ضيب�س 

مل�ضق  حّل  بينما  الثانية،  املرتبة  الثاين(، 

املعهد  )من  خليفة  لرنا  اآب«  ب��اأول  الأول   «

نف�ضه( يف املركز الثالث.

يف  الفائزين  اجلي�س  ق��ي��ادة  م��ت 
ّ
ك��ر وق��د 

حفل كوكتيل اأقيم يف نادي الرتباء املركزي 

العميد  التوجيه  مدير  ح�رشه  الفيا�ضية  يف 

الركن ح�ضن اأيوب ممثلاً العماد قائد اجلي�س، 

رئي�ضة جمعية »�ضباب لبنان« ال�ضيدة كارول 

م��دراء  ال�ضباط،  من  كبري  ع��دد  اإىل  اآ���ض��اف، 

واجلامعات  اللبنانية  اجلامعة  من  واأ�ضاتذة 

اخلا�ضة. 

بعد الن�ضيد الوطني اللبناين، األقت رئي�ضة 

ال�ضيدة  الوطنية«  نحو  لبنان  »�ضباب  جمعية 

اأ���ض��ارت  باملنا�ضبة  كلمة  اآ���ض��اف  ك���ارول 

معظم  يف  ��ا  ف��روعاً للجمعية  »اأن  اإىل  فيها 

لبنان،  يف  املنت�رشة  وامل��دار���س  اجل��ام��ع��ات 

خمتلف  من  اأع�ضاء  �ضفوفها  يف  ت�ضّم  وهي 

الإج��ت��م��اع��ي��ة. وتهدف  وال�����رشائ��ح  ال��ط��وائ��ف 

حب  على  ال�ضباب  جيل  توعية  اإىل  اجلمعية 

ولقد  الذاتية...  واحلرية  واملواطنة  الوطن، 

لن�ضاطاتها  ا  منوذجاً اللبناين  اجلي�س  اختارت 

املتنّوعة  والثقافية  والريا�ضية  الرتفيهيه 

لأنه بوجود اجلي�س، الوطن وال�ضباب باأمان«.

كلمة ملدير التوجيه

ح�ضن  الركن  العميد  التوجيه  مدير  واألقى 

اأيوب كلمة قال فيها:

املوؤ�ض��ضة  بني  الدائم  اللقاء  هو  »جميل 

هو  الأجمل  لكن  ال�ضباب،  وجيل  الع�ضكرية 

اللقاء يف عيد اجلي�س، والأكرث جمالاً هو اللقاء 

مع املبدعني من �ضباب الوطن و�ضاباته، حيث 

والت�ضامن،  والتقدير  املحبة  م�ضاعر  ترتجم 

روائع فنّية، تدخل معانيها ال�ضامية من دون 

ا�ضتئذان اإىل قلب كل ع�ضكري ومواطن، ثم 

باعثة  ال��ع��ام،  الوطني  ال��وج��دان  يف  ترت�ّضخ 

والعزائم  الهمم  و�ضاحذة  النفو�س  يف  الأمل 

ملتابعة امل�ضرية نحو غد واعد م�رشق«.
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خلل  من  لهم  والوفاء  وال�ضمائر،  النفو�س  يف 

احلاجات  توفري  على  وال���دوؤوب  اجل��اد  العمل 

املعنوية واملادية لأفراد عائلتهم، وهذا لي�س 

الإميان،  اأ�ضعف  هو  بل  اأحد،  من  جميلاً  اأو  مّنة 

الأب��ط��ال  �ضهدائنا  جت��اه  ال��واج��ب��ات،  واأب�����ض��ط 

ال�ضعب  كل  الزكية  بدمائهم  اف��ت��دوا  الذين 

اللبناين، وبذلوا اأرواحهم الطاهرة قرابني على 

مذبح الوطن«.

اجلي�س  ق��ي��ادة  م��دل��ج  ال�����ض��ي��دة  و���ض��ك��رت 

قهوجي،  ج��ان  العماد  راأ�ضها  وعلى  اللبناين 

على مواكبتها الدائمة اأو�ضاع عائلت ال�ضهداء 

كما  املتاحة،  الإمكانات  بكل  اللجنة  ودعمها 

الأي���ادي  واأ���ض��ح��اب  اجل��ه��ات  بال�ضكر  خ�ّضت 

واملادية  املعنوية  م�ضاندتهم  على  البي�ضاء 

اللقاءات  بتكثيف  ووعدت  ال�ضهداء.  لعائلت 

والن�ضاطات وتنويعها يف املرحلة املقبلة.

مب�ضاهدة  احل�����ض��ور  ا�ضتمتع  ال��غ��داء  خ��لل 

�ضخ�ضيات  اأّدتها  ورق�ضات  م�رشحية  عرو�س 

معها  ا  تفاعلو  الذين  الأولد  قلوب  اإىل  حمّببة 

و�ضاركوا يف الرق�س والتمثيل والغناء، معرّبين 

عن فرحتهم و�ضعادتهم يف هذا اللقاء. 

من  كل  بانتظار  كان  اللقاء  ينتهي  اأن  وقبل 

اأبناء ال�ضهداء هدية مالية، بينما تلّقت الأمهات 

هدايا تقدمة موؤ�ض��ضة جاين ن�ضار.

 كوكتيل

يف نادي

الرتباء املركزي

جوائز لأف�ضل 

ثالثة مل�ضقات 

اإعالنية لعيد 

اجلي�س



واأ�ضاف قائلاً:

عاتق  على  امللقاة  امل�ضوؤولية  اأن  »�ضحيح 

�ضيادته  و�ضون  الوطن  عن  الدفاع  يف  اجلي�س 

الأهّمية،  من  كبري  ق��در  على  هي  وا�ضتقلله، 

لكن م�ضوؤولية النهو�س بهذا الوطن، واحلفاظ 

على ر�ضالته الإن�ضانية وعلى موقعه احل�ضاري 

الرائد بني �ضائر الأوطان كواحة للحرية والتنّوع 

والإنفتاح، هي م�ضوؤولية كل مواطن...

وبني هذه امل�ضوؤولية وتلك، 

جيل  ي��ت��اأّل��ق 

ويف  ال��وط��ن  موؤ�ض�ضات  يرفد  ال��ذي  ال�ضباب 

ناب�س  جديد  بدم  اجلي�س،  موؤ�ض��ضة  مقدمها 

ت�ضتمر  فبه  والعنفوان،  والإرادة  الفّتوة  بروح 

وتعقد  الأمنيات  تعّلق  وعليه  م�ضاءة،  ال�ضعلة 

الآمال الكبار«.

الركن  العميد  �ضكر  اجلي�س  قائد  وباإ�ضم 

الوطنية«  نحو  لبنان  »�ضباب  جمعية  اأي���وب 

ا  وجميع الطلب امل�ضاركني بامل�ضابقة ، موؤكداً

من  باإبداعهم  »ذّك��روا  اأنهم 

اأن  ي���ج���ب 

اأن اجلي�س من حلم ال�ضعب ودمه، واأن  يتذّكر، 

املوؤ�ض��ضة الوطنية الأوىل هي �ضوكة يف عيون 

اأعداء الوطن...«. 

بامل�ضابقة،  الفائزين  اأ�ضماء  اأعلن  ثم  ومن 

ا لهم جوائز مالية. مقّدماً

ويف اخل��ت��ام ق��ط��ع اجل��م��ي��ع ق��ال��ب احل��ل��وى، 

للعميد  اجلمعية  درع  اآ�ضاف  ال�ضيدة  وقّدمت 

اأع�ضاء  لل�ضباط  �ضكر  وكتب  اأي���وب،  الركن 

اللجنة. 
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قائد  كلمة  حمادة  خالد  الركن  العميد  األقى 

باحل�ضور  م�ضتهلها  يف  رّح���ب  ال��ت��ي  اجلي�ش 

واأثنى على جهود جمعية تنظيم الأ�رسة وخمتلف 

توعية  مبجال  تعنى  التي  الأهلية  اجلمعيات 

الأ�رسة وتقدمي اخلدمات لها.

اأن  »ي�������رسن���ا  وق��������ال: 

هذا  يف  جم���دًدا  نت�ضارك 

ال��ل��ق��اء ال��ق��ّي��م، امل��زه��و 

ب���ك���وك���ب���ات م����ن ن��خ��ب 

الوطن، واأ�ضحاب الأيادي 

ياأتي  وال���ذي  البي�ضاء، 

ت��ت��وي��ًج��ا ل�����ض��ل�����ض��ل��ة من 

امل�ضرتكة،  ال��ن�����ض��اط��ات 

جرت خالل العام ال�ضابق، 

وح���ف���ل���ت مب���ح���ا����رسات 

ون�����������دوات ول�����ق�����اءات 

م�ضائل  ح���ول  ودرو������ش 

اأفرادها  بني  والعالقات  الأ�رسة  بتنظيم  تتعلق 

املراكز  معظم  و�ضملت  الإجن��اب��ي��ة،  وال�ضحة 

الطبية الع�ضكرية املنت�رسة يف خمتلف املناطق 

اأو�ضاع  على  اإيجاًبا  انعك�ضت  بحيث  اللبنانية، 

�رسيحة  على  وبالتايل  وعائالتهم،  الع�ضكريني 

وا�ضعة من املجتمع اللبناين«.

واإذ تناول امل�ضاكل والتحّديات التي تواجهها 

»لناأخذ  قال:  والنفتاح  العوملة  ع�رس  يف  الأ���رس 

من العوملة ما هو �ضالح ملجتمعنا، جّيد لأ�رسنا، 

ونهمل يف ما هو غريب عنا ولي�ش منا، ولننفتح 

خري  ففيها  وال��ت��ط��ور،  وامل��ع��رف��ة  العلم  على 

على  والق�ضاء  الأمية  حمو  اإىل  لن�ضَع  لأولدن��ا. 

م�ضاكل املر�ش واجلوع والفقر وعمالة الأطفال 

ملجتمعاتنا.  نه�ضة  ذل��ك  ففي  وا�ضتغاللهم، 

لنطرح غرائب العادات وعجائبها، فهي لي�ضت 

اأن  جميًعا  ولندرك  اأخالقنا،  من  ول  �ضيمنا  من 

وحياتية  اأخالقية  منظومة  وف��ق  اأ���رسة  تكوين 

احلّد  الإ�ضهام يف  �ضاأنه  ومعي�ضية متكاملة، من 

من ظواهر العنف والنحراف واجلرائم، وبالتايل 

والتاآخي  الطماأنينة  ت�ضوده  ملجتمع  التاأ�ضي�ش 

وال�ضالم«.

متتني  على  اجلي�ش  قيادة  حر�ش  اإىل  واأ�ضار 

وهيئات  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  بني  ال��رواب��ط 

اخت�ضا�ضاتها  مب��خ��ت��ل��ف  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع 

جمعية  مقدمها  ويف  واأه��داف��ه��ا،  وتوجهاتها 

ت��ن��ظ��ي��م الأ�������رسة، ح��ي��ث ك���ان ل��ل��ت��ع��اون بني 

اجلانبني خالل املراحل ال�ضابقة فوائد جّمة، يف 

الوالدين  واإدراك  الأ�رسة،  اأفراد  توعية  جمالت 

اأنف�ضهم  جتاه  وواجباتهم  مل�ضوؤولياتهم 

اأّكد ا�ضتمرار  واأبنائهم على حّد �ضواء. كما 

هذا التعاون بهدف تر�ضيخ الإجنازات التي 

لت�ضمل  التوعية  دائ��رة  وتو�ضيع  حتققت، 

واأبناء  الأ���رسة  تهم  التي  الق�ضايا  خمتلف 

املجتمع كافة.

ال�ضيدة  اجل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ض��ة  وو���ض��ف��ت 

املوؤ�ض�ضة  مع  التعاون  احل�ضيني  �ضو�ضن 

الع�ضكرية ب�»خدمة العلم« من نوع اآخر، اإذ 

تعّب من خالله موؤ�ض�ضة اجتماعية اأهلية عن 

وال�ضهر  الع�ضكريني  حماية  على  حر�ضها 

على �ضّحتهم وعدم اإ�ضغالهم بغري املهمة 

الأ�ضا�ش التي نذروا اأنف�ضهم لها. وّوجهت 

بال�رساكة مع  حتية للجي�ش وقائده ونّوهت 

وجهوده  لل�ضكان  املّتحدة  الأمم  �ضندوق 

بع�ش من  اجلمعية يف حتقيق  مع  وتعاونه 

اجلهود املحققة مع موؤ�ض�ضة اجلي�ش. و�ضكرت 

الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  على  القّيمني  ختاًما 

خمتلف  على  للجمعية  والداعمني  واحل�ضور 

الأ�ضعدة. 

وتخلل احلفل كلمات ملمثلي اجلمعية ال�ضحّية 

اللبنانية الدكتور عبدو جرج�ش، و�ضندوق الأمم 

املتحدة لل�ضكان الآن�ضة اأ�ضمى قرداحي، عر�ضا 

فيها نتائج التعاون مع اجلي�ش وانعكا�ضها على 

امل�ضاريع  عر�ضا  كما   ، عموًما  اللبناين  املجتمع 

املزمع تنفيذها خالل املرحلة املقبلة.

ويف اخلتام، مّت عر�ش فيلم وثائقي من اإعداد 

املنّفذة  الأن�ضطة  بع�ش  عن  التوجيه  مديرية 

اأقيم  كوكتيل  حفل  اإىل  بعدها  اجلميع  وتوّجه 

للمنا�ضبة.
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مبادرات

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بو مارون

بهدف تقومي الن�ساطات الإجتماعية والإن�سانية التي تنّفذها جمعية تنظيم الأ�رسة يف 

لبنان مل�سلحة اجلي�ض اللبناين، عقد يف نادي الرتباء املركزي - الفيا�سية لقاء ح�رسه 

مدير التعليم العميد الركن خالد حمادة ممثالً قائد اجلي�ض العماد جان قهوجي، وعدد 

والدبلوما�سية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  من 

والطبية والإعالمية والرتبوية والإجتماعية 

اإىل جانب عدد من كبار �سباط اجلي�ض.

لقاء حول ن�ساطات

جمعية تنظيم الأ�رسة

يف املراكز الطبّية

 الع�سكرية
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وقفة وفاء

اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

قاعدة رياق �جلوية

تد�شن حديقة للأطفال 

بدعم من موؤ�ش�شة �لعاقوري

قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

بقائد قاعدة رياق اجلوية العقيد الركن  ممثالً 

الطيار دي غول �شعد. اإحتفلت القاعدة بتد�شني حديقة لالأطفال جهزتها 

موؤ�ش�شة املقدم املغوار ال�شهيد �شبحي العاقوري، بالألعاب البال�شتيكية، 

اأ�شحاب  اإن�شانية واجتماعية، والكثري من  بالتعاون والتكافل مع هيئات 

الأيادي البي�شاء يف هذا الوطن. اأقيم الإحتفال يف ح�شور فاعليات بلدية 

ومدنية وعدد كبري من ال�شباط، اإىل اأبناء �شهداء اجلي�ش.

كلمة  اجلي�ش،  مو�شيقى  عزفته  ال��ذي  اللبناين  الوطني  الن�شيد  بعد 

امل��الزم  الإحتفال  يف 
ّ
عر من  ترحيب 

الأول ندمي ذبيان، األقت بعدها رئي�شة 

املوؤ�ش�شة ال�شيدة ليا العاقوري كلمة قالت فيها: »اإّن افتتاح احلديقة هو 

وفاء حللم بطل من اأبطال اجلي�ش، و�شكر للموؤ�ش�شة الع�شكرية ولقائدها 

الذي يحر�ش يف كل مرة، على طبع ب�شمة فرح  ولقاعدة رياق وقائدها 

اأم�شوها يف  التي  ال�شيفية  باملخيمات  مذكرة  ال�شهداء،  اأولد  يف قلوب 

ع�شاء �شنوي ملوؤ�ش�شة �لعاقوري ويوم ترفيهي لأبناء �لع�شكريني �ل�شهد�ء

ال�شهيد  امل��غ��وار  امل��ق��دم  موؤ�ش�شة  اأق��ام��ت 

ح�شور  يف  ال�شنوي  ع�شاءها  العاقوري  �شبحي 

قائد  ممثالً  حالوي  علي  الإداري  الركن  العميد 

الدكتور  النائب  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش 

نبيل نقول، عدد كبري من ال�شباط، وفاعليات 

بلدية واجتماعية، وذلك يف مطعم ق�رص ال�شنوبر 

- دلبتا.

ترحيب  كلمة  اللبناين،  الوطني  الن�شيد  بعد 

قّدم  املوؤ�ش�شة،  يف  الإعالمية  امل�شوؤولة  من 

ياغي  اأب��ي  بيار  املغرتب  لبنان  �شاعر  بعدها 

واجلي�ش  الوطن  يف  بق�شائد  ال�شهرة  برنامج 

ودور موؤ�ش�شة العاقوري... 

ال�شيدة  املوؤ�ش�شة  رئي�شة  كلمة  كانت  ثم 

زوجها  اأنها خ�رصت  اعتربت  التي  العاقوري  ليا 

جتربتها  م���ن  ف��ان��ط��ل��ق��ت  احل��ك��م��ة،  ورب���ح���ت 

يف  ا�شمه  تخّلد  لكي  املتوا�شعة  ال�شخ�شية 

والوطن...  اهلل  اإر�شاء  الأوحد  هاج�شها  موؤ�ش�شة 

ن�شتمد  احل��ي��اة،  يحب  �شعب  »ن��ح��ن  وق��ال��ت: 

على  نخاف  ول  �شهدائنا  ت�شحيات  من  قوتنا 

زكية  ط��اه��رة  ب��دم��اء  جمبول  ت��راب��ه  لأّن  لبنان 

البالد  باأنف�شهم لكي يبقى علم  لأبطال �شّحوا 

�شاخًما على الدوام«. 

عن  وث��ائ��ق��ي  فيلم  ع��ر���ش  ال�����ش��ه��رة  تخلل 

حياة  ع��ن  ن��ب��ذة  ت�شمن  املوؤ�ش�شة  ن�شاطات 

توزيع  مّت  كما  وب��ط��ولت��ه،  ال�شهيد  امل��ق��دم 

فيه  حّل  ال��ذي  »لقاء«  جملة  من  الثاين  العدد 

العماد  اجلي�ش  قائد 

�شيف  قهوجي  ج��ان 

مقالً  فكتب  العدد 

م���وّق���ًع���ا ب���ع���ن���وان: 

»م��وؤ���ش�����ش��ة امل��ق��دم 

ال�����ش��ه��ي��د ���ش��ب��ح��ي 

ال���ع���اق���وري اأث��ب��ت��ت 

وح�شورها  جدارتها 

جم���ال  يف  ال���ف���اع���ل 

عملها النبيل«.

وبرعاية  ذل��ك،  اىل 

العماد  اجلي�ش  قائد 

ممثالً  قهوجي  ج��ان 

ب��ال��ع��م��ي��د اأن���ط���وان 

مدير  م�شاعد  جنيم، 

ال��ت��وج��ي��ه، اأق���ام���ت 

م��وؤ���ش�����ش��ة امل��ق��دم 

امل����غ����وار ال�����ش��ه��ي��د 

اجلديدة  بلدية  مع  بالتعاون  العاقوري  �شبحي 

- البو�رصية - ال�شد يوًما ترفيهًيا وحفل اإفطار 

وذلك  وعائالتهم،  ال�شهداء  الع�شكريني  لأبناء 

يف احلديقة امل�شيدة على ا�شم املقدم املغوار 

ال�شهيد يف منطقة البوار - ك�رصوان.  
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�شيافة القاعدة«.

ك���ل���م���ة ال���رع���اي���ة 

اأن  ع���ل���ى  �����ش����ددت 

اأ�شمى  هي  امل��ب��ادرة 

ت���ع���ب���ري ع������ن ن��ب��ل 

امل�����ش��اع��ر و���ش��دق 

الإرادات جتاه عائالت 

ال�����ش��ه��داء واأط���ف���ال 

ال��وط��ن. ومم��ا ج��اء يف 

هو  جندي  اأي  اأن  من  »اإنطالًقا  اجلي�ش:  قائد  ممثل  األقاها  التي  الكلمة 

م�رصوع �شهادة دائم، بحكم مقت�شيات ر�شالته وطبيعة حياته الع�شكرية، 

وبالتايل فاإن من اأب�شط حقوقه الإطمئنان اإىل م�شري عائلته، حر�ش اجلي�ش 

واحت�شانهم  ال�شهداء،  عائالت  لأف��راد  الوفاء  على  احل��دود  اأق�شى  اإىل 

وهي  املدين  جمتمعنا  هيئات  تبخل  مل  كما  ومعنوًيا،  حياتًيا  ورعايتهم 

بهذا  امل�شاركة  يف  كثرية، 

بطريقتها  ك��ل  الإه��ت��م��ام، 

علمنا  مع  اإمكاناتها،  ووفق 

ب����اأن ذل���ك كله،  امل�����ش��ب��ق 

ما  اأم���ام  متوا�شًعا  يبقى 

من  الأب��ط��ال  رجالنا  قّدمه 

ت�����ش��ح��ي��ات ل ت��ق��ّدر ب��اأي 

ثمن«.

احل�شور  وج��ال  التذكارية  اللوحة  عن  ال�شتار  اأزي��ح  اخلتام،  يف 

ل  بفرح  مد�شنني  الأولد  افرت�شها  التي  احلديقة  اأق�شام  يف 

يو�شف الألعاب اجلديدة. وانتهى الإحتفال بغداء اأقيم على 

خالله  ق��ّدم  ري��اق  قاعدة  �شباط  ن��ادي  يف  امل�شاركني  �رصف 

عربون  القيادة  درع  عاقوري  لل�شيدة  اجلي�ش  قائد  ممثل 

�شكر وتقدير على جتهيزها حديقة النادي. 

ح�رص الإحتفال م�شاعد قائد فوج مغاوير البحر 

جاك  ال�شيد  �شمعان،  �شليمان  الركن  العقيد 

كارتا�شيان ممثالً رئي�ش بلدية اجلديدة اأنطوان 

ملكات  واأع�شاوؤها،  البوار  بلدية  رئي�ش  جبارة، 

اأنطوان  ال�شيد  يرافقهم  املغرتب  لبنان  جمال 

الإفطار كلمة ترحيب من  مق�شود. تخلل حفل 

تناولت  التي  ياغي  اأبي  دارك  جان  الإعالمية 

اأ�شحاب  يجمع  ال��ذي  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر 

القلوب النرّية والأيادي ال�شخية، وكلمة العماد 

ومما  جنيم  العميد  األقاها  التي  اجلي�ش  قائد 

الليلة  يجمعنا  ما  الكرمي  رم�شان  »لي�ش  قاله: 

ي�شّمنا  م��ا  اإف��ط��اًرا  ولي�ش  رم�����ش��ان،  رُب  ب��ل 

ال�شمحاء  ال��ك��رمي��ة  ال���روح  ب��ل  ال��ل��ق��اء  ه��ذا  يف 

البي�شاء،  والأي���ادي 

�شهدائنا  وق��دا���ش��ة 

فلنجعل  وبطولتهم. 

لقاًء  لبنان  اأي��ام  كّل 

�شهداءنا  ي�شتوحي 

الأب�����رار وذك���راه���م، 

وث�����ال�����وث ال�������رصف 

والوفاء،  والت�شحية 

ال�شماء  رب  وبرعاية 

وح�شب«.

اأب��ن��اء  اإىل  وت��وّج��ه 

ال�����ش��ه��داء ب��ال��ق��ول: 

الغد،  رج���ال  »اأن��ت��م 

واأم����ل ل��ب��ن��ان ال��ذي 

الآم��ال  عليكم  يعقد 

نه�شته  يف  ال��ك��ب��ار 

واحل�������ف�������اظ ع��ل��ى 

احل�شارية  ر�شالته 

والإن�شانية، كما يرى اجلي�ش يف كّل واحد منكم، 

وخري  للبنان،  الإخ��ال���ش  يف  اأب��ي��ه  ع��ن  ���ش��ورة 

ال�شعلة و�شون  بت�شّلم  �شلف جدير  خلف خلري 

�شفوف  اإىل  الإن�شمام  ق��رر  م��ا  اإذا  الأم��ان��ة، 

اجلي�ش ملتابعة امل�شرية«. 

»الأر����ش  مل�رصحية  ع��ر���ش  الإح��ت��ف��ال  تخلل 

حلو،  ك��اري��ن  واإخ����راج  ت��األ��ي��ف  م��ن  البي�شا« 

للمنا�شبة  خ�شي�ًشا  اأعّدتها  متنوعة  ون�شاطات 

املن�ّشطة كارل بعيني، اإىل هدايا رمزية قدمتها 

لالأطفال ملكات جمال لبنان املغرتب.

من  �شخ�ًشا   86 ح��واىل  لّبى  اآخ���ر،  جم��ال  يف 

جزين  بلدية  دعوة  ال�شهداء  الع�شكريني  اأبناء 

ورئي�شة جلنة  العاقوري  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون 

�رصفان،  كمال  ال�شيدة  جزين  يف  املهرجانات 

ربي��ع  الفنان  اأحي�اه  غنائي  حف�ل  ح�شور  اإىل 

و�شبق  العام،  هذا  مهرجانات  اإط�ار  يف  الأ�شمر 

جزين،   - ال��ري��ان«   « مطعم  يف  اإف��ط��ار  ذل��ك 

وعرو�ش ترفيهية لالأطفال اإىل زيارة للحديقة 

حزيران  يف  العاقوري  موؤ�ش�ش�ة  جهزتها  التي 

املن�رصم.

ت�شوير:

�ملوؤهل ربيع �شاهر

�لعريف �لأول ع�شام خمول



االفتتاح

ح�ضور  يف  الإجتماعات  اإفتتحت 

العميد  اجلي�ش  قائد  العماد  ممثل 

الإحتاد  رئي�ش  حمود،  علي  الركن 

الدكتور مقداد، والوزير املفّو�ش 

اأمني  العربية  ال��دول  جامعة  ل��دى 

عام الحتاد الدكتور �ضامي كا�ضور، 

رئي�ش اللجنة العليا املنظمة قائد 

املركز العايل للريا�ضة الع�ضكرية 

الركن  العميد  اللبناين  اجلي�ش  يف 

اللجنة  رئي�ش  نائب  الها�ضم،  اأ�ضد 

ومدير  حنا  اليا�ش  الركن  العقيد 

الهّد،  ج��ورج  العقيد  الإجتماعات 

خمتلف  من  �ضباط  اإىل  بالإ�ضافة 

الع�ضكرية  وال����وح����دات  ال��ق��ط��ع 

دبلوما�ضّية  وفاعليات  ومدعّوين 

وع�ضكرية وريا�ضية.

ثم  اف��ت��ت��اًح��ا،  ال��وط��ن��ي  الن�ضيد 

الإحت��اد  وعلم  اللبناين  العلم  ُرف��ع 

العربي للريا�ضة الع�ضكرية، ورّحب 

ع�ضو اللجنة العليا املنظمة وع�ضو 

ح�ضان  ال�ضحايف  الإعالمية  اللجنة 

حميي باحل�ضور.

وب�����دوره اأّك�����د ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 

اللبناين  اجلي�ش  حر�ش  الها�ضم 

ع��ل��ى ت��ع��زي��ز الأخ�����وة وال��ت��ع��اون 

ال�ضقيقة،  العربية  اجليو�ش  م��ع 

وب��خ��ا���ض��ة يف امل��ج��ال ال��ري��ا���ض��ي 

�ضّلم  يف  مهمة  مكانة  يحتّل  ال��ذي 

يف  وتوّجه  وتوجيهاته.  اهتماماته 

»اإّن  ق��ائ��الً:  احل�ضور  اإىل  كلمته 

ح�ضوركم اإىل لبنان على الرغم من 

الأزمات التي تع�ضف ببع�ش دول 

على  �ضاطع  دليل  لهو  املنطقة، 

حمبتكم لهذا البلد وثقتكم الغالية 

والعي�ش  ال��ت��ع��ّددي��ة  بلد  اإن���ه  ب��ه. 

امل�ضرتك واحلرية والإنفتاح، الذي 

الت�ضامن  يف  مثالً  و�ضيبقى  كان 

العربي ويف جت�ضيد معاين �ضعاركم 

اجلميل: الأخوة عرب الريا�ضة.

الريا�ضة ت�ضّكل  اأّن  وانطالًقا من 

لقوة  الأ�ضا�ضية  ال��دع��ائ��م  اإح���دى 

القتالية،  وك��ف��اءت��ه��ا  اجل��ي��و���ش 

يواظب اجلي�ش اللبناين على تعزيز 

على  وذلك  وتطويره،  القطاع  هذا 

الرغم من ج�ضامة املهّمات امللقاة 

جهوزيته  يف  ���ض��واء  ع��ات��ق��ه،  على 

اجلنوبية  احل����دود  ع��ل��ى  ال��دائ��م��ة 

يف  اأو  الإ�رسائيلي،  العدو  ملواجهة 

انت�ضاره على امتداد م�ضاحة الوطن 

وحت�ضينه  وا�ضتقراره  اأمنه  حلفظ 

م��ن الأخ��ط��ار اخل��ارج��ي��ة، وه���ذا ما 

لفرق  الوا�ضعة  امل�ضاركة  توؤّكده 

البطولت  يف  الريا�ضية  اجلي�ش 

ال��وط��ن��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة، 

ومثابرة هذا اجلي�ش على ا�ضت�ضافة 

بطولة عربية اأو دولية يف كل عام«.

واأ�ضاف قائالً:

دورة  ا�ضت�ضافة  �ضدد  يف  »اإننا 

لبنان  يف  ع��ام��ة  ع��رب��ي��ة  ع�ضكرية 

�ضبع  تت�ضّمن  العام 2017،  خالل 

من  ناأمل  ونحن  ريا�ضية،  األ��ع��اب 

الحتاد العربي للريا�ضة الع�ضكرية 

ب�ضخ�ش رئي�ضه العميد الدكتور بن 

العام الدكتور  زيان مقداد واأمينه 

�ضامي كا�ضور، ومن روؤ�ضاء الوفود 

كل  ال��داع��م��ة،  وال���دول  الريا�ضية 

حتقيق  على  وامل�ضاعدة  الت�ضجيع 

له  �ضتكون  ال���ذي  امل�����رسوع  ه���ذا 

�ضيتيح  اأن��ه  ل�ضيما  مهّمة،  فوائد 

م�ضاركة اأكرب عدد ممكن من الفرق 

الريا�ضية الع�ضكرية«.

الها�ضم  ال��رك��ن  العميد  وخ��ت��م 

ا ج��م��ي��ع امل�����ض��ارك��ني يف 
ً
����ض���اك���ر

وتنفيًذا،  »اإع����داًدا  الج��ت��م��اع��ات، 

بيننا  واحل��ا���رسي��ن  والإع��الم��ي��ني 

ج��دول  يتكّلل  اأن  اآم��ل��ني  ال��ي��وم، 

لالأخوة  ومتمّنني  بالنجاح،  الأعمال 

العرب اإقامة هانئة يف ربوع وطنهم 

الثاين لبنان«.

60

اجلي�ش - العدد رقم 328

ت�رشين الأول

حدث ريا�ضي

اإعداد:

ندين البلعة

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي, اإ�ستقبل لبنان اجتماعات اأجهزة االحتاد العربي 

للريا�سة الع�سكرية التي اأقيَمت يف نادي ال�سباط - الريزة من الثاين وحتى ال�سابع من 

اأيلول 2012. ح�رض االجتماعات رئي�ش االإحتاد العميد الدكتور بن زيان مقداد, االأمانة 

العامة لالحتاد, ورئي�سا اللجنتني االإعالمية والفنية فيه, باالإ�سافة 

اإىل مدعّوين من خمتلف الدول العربية االأع�ساء يف االحتاد.

برعاية العماد قهوجي

لبنان ي�ستقبل اجتماعات اأجهزة االإحتاد العربي للريا�سة الع�سكرية



رئي�ش االحتاد

ب��دوره  ال��ع��رب��ي  الحت���اد  رئي�ش 

توّجه بال�ضكر والمتنان اإىل رئي�ش 

اجل��م��ه��وري�����ة وق���ي�������ادة اجل��ي�����ش 

اللبناين على ا�ضت�ضافة اجتماعات 

للريا�ضة  العربي  الحت��اد  اأج��ه��زة 

الع�ضكرية حتت �ضعار »الأخوة عرب 

الريا�ضة«.

العليا  اللجنة  بجهود  ن���ّوه  واإذ 

اأن  اإىل  اأ�ضار  املنظمة لالجتماعات، 

الحتاد العربي ي�ضري بخطى ثابتة 

الريا�ضة  تطوير  على  منه  ا  حر�ضً

يف  اأهمية  من  لها  مبا  الع�ضكرية 

التكوين البدين والتح�ضري القتايل 

للجيو�ش العربية.

الركن  العميد  اأعلن  ذل��ك،  بعد 

ع��ل��ي ح��م��ود، ب��ا���ض��م ال��ع��م��اد ج��ان 

ق��ه��وج��ي ق��ائ��د اجل��ي�����ش اف��ت��ت��اح 

للم�ضاركني  متمنًيا  الجتماعات 

التوفيق والنجاح.

مناق�سات

ال��ل��ج��ن��ت��ان ال��ف��ن��ي��ة والإع��الم��ي��ة 

منف�ضلني،  اج��ت��م��اع��ني  ع��ق��دت��ا 

الأوىل جدول  اللجنة  ناق�ضت  حيث 

ع��ّدة  بتنظيم  املتعلق  اأع��م��ال��ه��ا 

بطولت اأبرزها: البطولة الع�ضكرية 

الرابعة للعدو الريفي يف ال�ضودان 

البطولة   ،)2012 الأول  )كانون 

الع�ضكرية للمالكمة يف لبنان )بداية 

العربية  البطولة   ،)2013 العام 

اجلزائر  يف  اجل��ودو  يف  الع�ضكرية 

العربية  وال���دورة   ،)2013 )اأي���ار 

يف  الثانية  الع�ضكرية  الريا�ضية 

اإىل  لبنان العام 2017. بالإ�ضافة 

العمومية  اجلمعية  اأعمال  حت�ضري 

اململكة  يف  �ضتعقد  التي  املقبلة 

القاهرة  يف  اأو  ال�ضعودية  العربية 

)�ضباط  العربية  اجلامعة   
ّ
مقر  -

ال��ل��ج��ن��ة  رت 
ّ
ق������ر ك��م��ا   .)2013

اخلما�ضية  اخلطة  على  امل�ضادقة 

العربية  الريا�ضية  للبطولت 

الع�ضكرية.

اللجنة  ناق�ضت  جانبها  م��ن 

الإ�ضرتاتيجية  اخلطة  الإعالمية 

واملتعلقة  ل��الحت��اد  امل��ق��ب��ل��ة 

الإع��الم��ي��ة،  التغطية  مب��اه��ي��ة 

�ضنوية  جملة  اإ���ض��دار  ف��ق��ررت 

لتغطية جميع اأخبار الحتاد والدول 

الأع�����ض��اء، واإ����ض���دار ن�����رسة دوري��ة 

الإل��ك��رتوين  املوقع  على  �ضهرية 

ب�ضكل  ا�ضتحداثه  �ضيتّم  ال���ذي 

متطور لإتاحة الفر�ضة اأمام الدول 

الأع�ضاء يف الحتاد للم�ضاركة فيه. 

رات املكتب التنفيذي
ّ
مقر

الحتاد  اجتماعات جلان  ختام  يف 

الع�ضكرية،  ل��ل��ري��ا���ض��ة  ال��ع��رب��ي 

لالحتاد  التنفيذي  املكتب  عقد 

يف دورت�����ه الأرب����ع����ني، اج��ت��م��اع��ه 

الأعمال  جدول  لدرا�ضة  املخ�ّض�ش 

والتو�ضيات املرفوعة اإليه.

رات 
ّ
اأّك�����د امل��ج��ت��م��ع��ون امل���ق���ر

املذكورة اآنًفا بالإ�ضافة اإىل اعتماد 

ك��الآت��ي:   2013 ال��ع��ام  اأن�����ض��ط��ة 

بطولة امل�ضارعة يف العراق )اآذار(، 

)اأي��ار(،  اجلزائر  اجل��ودو يف  بطولة 

)اآب(،  لبنان  يف  املالكمة  بطولة 

دورة تدريب يف التحكيم اخلما�ضي 

واجتماع  الإم����ارات،  يف  الع�ضكري 

على  ل��الحت��اد،  العمومية  اجلمعية 

وقت  يف  ومكانه  زم��ان��ه  يحدد  اأن 

التنفيذي  املكتب  واجتماع  لحق، 

ل���الحت���اد وال���ل���ج���ان امل���ع���اون يف 

ال�����ض��ع��ودي��ة يف ال��رب��ع الأخ����ري من 

الفنية  ال��ل��وائ��ح  واع��ت��م��اد  ال��ع��ام، 

بلعبة اجلودو واألعاب القوى. ونّوه 

الدورة  ل�ضت�ضافة  لبنان  مببادرة 

ال��ث��ان��ي��ة ل��الأل��ع��اب ال��ع��ام 2017 

بالبو�ضلة،  التوّجه  ت�ضمل  والتي 

واملالكمة،  الع�ضكري،  واخلما�ضي 

وك��رة  الريفي  وال��ع��دو  واجل����ودو، 

اأهمية  ال�ضلة. و�ضّدد املكتب على 

تعميم طلب لبنان هذا على جميع 

اأي�ًضا  ال��راغ��ب��ة  الأع�����ض��اء  ال����دول 

تتقّدم  اأن  على  ال�ضت�ضافة،  يف 

برت�ضيحاتها خالل الإجتماع املقبل 

يقّل  األ  ���رسط   ،2013 �ضباط  يف 

عدد األعاب الدورة عن الع�رسة، واأن 

القدم،  ك��رة  الأل��ع��اب  ه��ذه  ت�ضمل 

الرباعي، اخلما�ضي واألعاب القوى. 

كيفّية  امل��ك��ت��ب  ن��اق�����ش  ك��ذل��ك 

الريا�ضة  العربي  ال�ضندوق  دعم 

كتاب  توجيه  ر 
ّ
وق���ر الع�ضكرية، 

�ضكر اإىل كل من رئي�ش اجلمهورية 

الوطني  ال��دف��اع  ووزي��ر  اللبنانية 

الأرك���ان  ورئي�ش  اجلي�ش  وق��ائ��د 

والأمني العام للجامعة العربية. 

حفل اخلتام

اأق��ي��م ح��ف��ل الإخ��ت��ت��ام يف ن��ادي 

العميد  ح�ضور  يف  ال��ريزة،  �ضباط 

ال��رك��ن ع��ل��ي ح��م��ود مم��ث��الً قائد 

العميد  خالله  اأعلن  وق��د  اجلي�ش. 

الركن الها�ضم خطة العمل لالأعوام 

اجلي�ش  ق��ائ��د  و���ض��ك��ر  امل��ق��ب��ل��ة، 

هذه  راع���ي  قهوجي  ج��ان  العماد 

العربي  والحت�����اد  الج��ت��م��اع��ات، 

والإعالميني  الع�ضكرية،  للريا�ضة 

الذين واكبوا خمتلف الن�ضاطات...

ب�����دوره، األ��ق��ى رئ��ي�����ش الحت���اد 

اجلي�ش  ق��ي��ادة  فيها  �ضكر  كلمة 

على  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  واجل���م���ه���وري���ة 

العلم  اأنزل  الإ�ضت�ضافة... ومن ثم 

ليعلن  الإحت�����اد،  وع��ل��م  ال��ل��ب��ن��اين 

العماد  با�ضم  حمود  الركن  العميد 

اجتماعات  اختتام  اجلي�ش  قائد 

للريا�ضة  العربي  الحت��اد  اأج��ه��زة 

الع�ضكرية.
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اإعداد:

ليال �صقر الفحل

 - البقاع  منطقة  ع��ام  مقر  مطبخ  �صّنف 

�صغبني اأّوالً على �صعيد املطابخ الع�صكرية 

.2011 للعام  اجلي�ش  ويف  املنطقة  يف 

املوا�صفات  جميع  ا�صتوفى  الذي  املطبخ 

والتعليمات  املعايري  املوافقة  وال�رشوط 

االأطباق  اأ�صهى  اأنتج  بالتغذية،  اخلا�صة 

فا�صتحّق  الغذائية،  الناحية  من  واأف�صلها 

ال��ع��ام��ل��ون ف��ي��ه امل��ك��اف��اأة 

والتنويه. 

ت�صنيف املطابخ يف اجلي�ش 

العام 2011

املطبخ وامل�صتفيدون منه

حّمود  رامي  الإداري  النقيب 

القيادة  ���ري��ة  اأع��م��ال  م�سّي 

منطقة  ع��ام  مقر  يف  واخل��دم��ة 

البقاع - اأبلح يو�سح اأّن قرابة 

1200 ع�سكري ي�ستفيدون من مطبخ �سغبني 

الذي اأن�سئ وبو�ر العمل فيه العام 2010. ويف 

التفا�سيل فاإّن ع�سكرّيي اللواء الثالث، ومفرزة 

املدفعّية  فوج  من  و�رّية  التا�سع،  اللواء  من 

الغربي  البقاع  خمابرات  فرع  ومكاتب  الثالث، 

يت�سّلمون  قنافار،  خربة  وم�ستو�سف  ورا�سيا 

جميعهم ح�س�سهم الغذائية من املطبخ �ساخنًة 

بة يف حلٍل حمكمة الإغالق. ومو�سّ

عن  املبا�ر  امل�سوؤول  بعبداتي  حليم  النقيب 

مطبخي اأبلح و�سغبني، رافقنا يف جولٍة �سملت 

الإهتمام  يبدو  ال��ذي  الأخ���ي  املطبخ  اأق�����س��ام 

الفائق بالنظافة وا�سًحا يف كّل جوانبه. 

يتاأّلف املطبخ من غرفتني مرّبدتني، اإحداهما 

ة  خا�سّ والأخ��رى  اأنواعها  على  باللحوم  ة  خا�سّ

ادين 
ّ
بر وي�سّم  والبي�ض،  والفواكه  باخل�سار 

الطعام تتوزع فيها  لالأ�سماك، وقاعة لتح�سي 

الأفران التي تتّم �سيانتها ب�سكل دائم، وغرفة 

املواد،  حت�سي  وغرفة  الطعام،  اأواين  تنظيف 

للحبوب  وال��ث��اين  للزيوت  اأحدهما  وخم��زن��ني 

واملعلبات.

األف باء النجاح

مطبخ  ت�سنيف  يف  ع��وام��ل  ع���دة  اأ���س��ه��م��ت 

الع�سكرّية،  املطابخ  �سعيد  على  اأّولً  �سغبني 

ال�سحّية  ال�����روط  تطبيقه  اإىل  ي��ع��ود  اأّول��ه��ا 

واملوا�سفات املطلوبة من قبل مديرّية القوامة 

ا ونوًعا. تر�سل  وا�ستيفائه املعايي املحددة كمًّ

على  لالطالع  مفت�سني  �سباًطا  اجلي�ض  قيادة 

عمل الع�سكريني يف املطبخ وتوزيع احل�س�ض 

الذي ل  العمل  الغذائية على املتغّذين. فريق 

يتاأّلف من 3 طهاة  ا 
ً
يزيد عدده عن 22 عن�ر

املطبخ  اإدارة  يتوّلون  م�ساعًدا  ع�سكرًيا  و19 

والإ�راف  امل�ستعملة  واملواد 

ع��ل��ى ال��ت�����س��ّل��م وال��ت��ح�����س��ي 

والتدقيق يف ق�سائم الطلبات 

وال�سجالت الغذائية وتنظيمها 

و�سيانة املعدات....

مطبخ  يف  ال��ع��ام��ل��ون  ي�����س��ّدد 

النظافة  م��ن  ب����دًءا  ال��ن��ظ��اف��ة  ع��ل��ى  �سغبني 

واعتمار  امل��وّح��د  ال���زّي  وال��ت��زام  ال�سخ�سّية 

كما  وال��ق��ف��ازات.  الطبّية  والأق��ن��ع��ة  القّبعات 

مراحل  جميع  خ��الل  الفائقة  النظافة  ت��راع��ى 

والتوزيع، كذلك  والطهي  والتقطيع  التح�سي 

واملعدات  الأواين  امل�رفون  ال�سباط  يراقب 

اأق�����س��ام املطبخ  ب��ر���ّض  م��ب��ا���رة  وي��ه��ت��ّم��ون 

مطبخ �سغبني يت�سدر املطابخ الع�سكرية

النظافة واالإلتزام األف باء النجاح
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• مطبخ مقر عام منطقة البقاع - �سغبني الأّول على �سعيد اجلي�ض 
وعلى �سعيد منطقة البقاع.

• مطبخ قاعدة بيوت اجلوية الأّول على �سعيد منطقة بيوت.

• مطبخ موقع بيت الدين الأّول على �سعيد منطقة جبل لبنان.
• مطبخ موقع �سور - كفردونني الأّول على �سعيد منطقة اجلنوب.

• مطبخ مدر�سة التزّلج - الأرز الأول على �سعيد منطقة ال�سمال.

باملبيدات ب�سكل دوري. بالإ�سافة اإىل ما �سبق 

دورية  فحو�سات  املتخ�س�سون  الأطباء  يجري 

على  التغذية  متعّهدو  ويك�سف  العمل  لفريق 

يتوىّل  بينما   ،
ّ
م�ستمر ب�سكل  املطبخ  اأق�سام 

والأ�سماك  اللحوم  على  الك�سف  بيطري  طبيب 

والدواجن والبي�ض، وتخ�سع املياه امل�ستخدمة 

اأّي  حل�سول  منًعا  مكّثفة  لتحاليل  الطبخ  يف 

تلّوث.

النق�ض يف  اإىل  بعبداتي  النقيب  يلفت  اأخًيا 

عديد العاملني يف املطبخ من طهاة وع�سكريني 

م�ساعدين، الأمر الذي يتطّلب جهًدا كبًيا يبذله 

امل�سنية  اجل��ه��ود  ونتيجة  ذل��ك،  وم��ع  ه���وؤلء، 

عديد  يف  النق�ض  يوؤثر  مل  العمل،  يف  والتفاين 

�سغبني  مطبخ  فحّقق  الإنتاجّية،  على  الفريق 

النتيجة التي ي�سعى اإىل املحافظة عليها خالل 

الأعوام املقبلة.
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نحن والقانون

اإعداد: نادر عبد العزيز �شايف

دكتوراه دولة يف احلقوق

حمام بالإ�ستئناف

قانون 
و يلة، 

طو عقود 
منذ 

دار 
م لبنان 

يف 
تخابات 

االن

يف 
ن. و

تهيا
ث وجدل ال ين

بح

الع�رشين، 
و حل��ادي 

ا القرن 

غربة 
يف 

انيون 
اللبن

ما يزال 

ت��خ��اب ثابت 
اإن��  

��ان��ون
ع��ن ق

تمدت 
اع ح��ي��ث 

ق��ر، 
م�����ش��ت��

و

فة، 
خمتل

تخابات 
ان قوانني 

�شع 
الو  

وليد
منها 

كل  وكان 

قبل  ئ��د 
���ش��ا

ال��  
ش��ي��ا���ش��ي

ال�����

ي اإىل 
ي����وؤد

م��ا 
ه��ا، 

ج��رائ��
اإ

ه��ا 
 ال��ت��ي ت��ري��د

ي��ج��ة
ال��ن��ت��

عند 
ية االأقوى 

ل�شيا�ش
القوى ا

ره. 
اإقرا

ابية
ظمة االنتخ

االأن

منها
مميزات كل 

و

ما هو النظام االإنتخابي؟

الأنظمة النتخابية هي جمموعة القواعد التي 

تنّظم عملية اإنتخاب ممثلي ال�سعب، اأي جمموعة 

القواعد التي يتم على اأ�سا�سها تق�سيم الدوائر 

واإجراوؤها وفرز  النتخابية والرت�سح لالنتخابات 

اأ�سوات الناخبني وحتديد الفائزين وكل ما له 

النتخابي  فالنظام  النتخابية.  بالعملية  عالقة 

املعمول  والييقييوانييني  الت�رشيعات  جمموعة  هييو 

بها والتي ينتج عنها انتخاب اجل�سم ال�سيا�سي 

املمثل لل�سعب، كالربملان اأو جمل�س ال�سعب اأو 

جمل�س ال�سيوخ، اأو غريها. 

ل يوجد نظام انتخابي معياري معتمد عاملًيا. 

وحتى يف الدول التي تنتظم يف احتاد )كالحتاد 

ما  واأهييم  انتخابية.  اأنظمة  عدة  ثمة  الأوروبيييي(، 

متثيل  على  قدرته  هو  انتخابي  نظام  اأي  مييز 

ال�سيا�سية  والجتيياهييات  والطبقات  اليي�ييرشائييح 

القائمة والعاملة يف املجتمع املعني، فكلما كان 

متثيله اأو�سع كان هذا النظام اأكرث قوة وقدرة.

املييعييتييمييدة يف  الإنييتييخييابييييية  الأنييظييميية  تختلف 

وميكن  ال�سيا�سية،  الأنظمة  باإختالف  الييعييامل، 

التمييز بني ثالثة اأنظمة انتخابية اأ�سا�سية هي: 

اأو يف  واحدة  الأكييرثي )يف دورة  الإنتخاب  نظام 

والنظام  الن�سبي،  الإنتخاب  نظام  دورتيييني(، 

الدوائر  اأمييا  والن�سبي.  الأكييرثي  بني  املختلط 

اأ�سا�س الدائرة الفردية  الإنتخابية فتكون على 

عة. اأو الدائرة املو�سَّ

نظام االنتخاب االأكرثي

يعترب نظام النتخاب الأكرثي الأقدم والأب�سط 

النتخابية،  الأنييظييميية  خمتلف  بييني  والأ�ييسييهييل 

وتطّبقه بريطانيا والوليات املتحدة الأمريكية 

واأ�سرتاليا ونيوزيلندا وكندا وغريها من الدول 

التابعة للكومنولث اأو التي كانت حتت الحتالل 

زمن  منذ  طبَّقته  قد  فرن�سا  وكانت  الربيطاين، 

بعيد )يف دورتني( قبل اعتمادها نظام النتخاب 

الن�سبي. وي�سار هنا اىل اأن معظم البلدان التي 

تعمل بالنظام الأكرثي تعتمد 

الدائرة الفردية.

• قواعده:
فائًزا  يعترب  الأكيييرثي،  النتخاب  نظام  وفييق 

عدد  اأكييرب  نييال  الييذي  املر�سح  النتخابات  يف 

وهذا  واحييد.  بفارق �سوت  ولو  الأ�ييسييوات،  من 

الإنتخاب قد يكون يف دورة واحدة اأو دورتني:

- يف احلالة الأوىل، يعترب فائًزا املر�سح الذي 

نال اأكرب عدد من الأ�سوات، حتى ولو كانت هذه 

املطلقة  الأكرثية  من  واأقييل  ب�سيطة  الأكرثية 

النظام  هذا  تطبيق  ميكن  ولهذا  للمقرتعني. 

ب�سهولة يف الدول التي تعتمد الثنائية احلزبية. 

اأما يف الدول التي تعتمد التعددية احلزبية، فاإنه 

يوؤدي اىل اإ�سعاف م�ستوى التمثيل ال�سعبي.

دورتييني،  يف  الأكيييرثي  النتخاب  نظام  يف   -

املطلقة يف  الأكرثية  املر�سح  ينال  اأن  يتطلب 

للناخبني  ي�سمح  وهييو  الأوىل.  الإقيييرتاع  دورة 

املر�سحني يف  ميين  كبري  عييدد  بييني  بييالإخييتيييييار 

فيقل  الثانية،  اليييدورة  يف  اأمييا  الأوىل،  اليييدورة 

عدد املتناف�سني ويفوز من ينال اأكرب عدد من 

الأ�سوات على اأن ينال املر�سح ن�سبة معينة من 

اأ�سوات املقرتعني يف الدورة الأوىل.

• نتائجه:
ييييوؤدي نظام  واح��دة:  ب��دورة  االإنتخاب   -

اإىل  واحييدة  بييدورة  الب�سيط  الأكييرثي  النتخاب 

نتائج وا�سحة وحمدَّدة، فمن ينل اأكرب عدد من 

الأ�سوات يعترب فائًزا يف النتخابات، على اأ�سا�س 

دة. وي�سهم يف  عملية ح�سابية ب�سيطة وغري ُمعقَّ

الثنائية  بناء 

احلييزبييييية، ويييييوؤدي 

اإىل جعل املعركة النتخابية حم�سورة 

بني مر�سحني اأ�سا�سيني هما الأوفر حًظا بالفوز 

يف النتخابات.

يف املقابل لهذا النظام �سلبياته، اإذ اإنه يوؤدي 

اإىل زيادة ن�سبة متثيل الأكرثية واإ�سعاف ن�سبة 

ك به الأحزاب  متثيل الأقلية، ولهذا ال�سبب تتم�سَّ

احلزب  اإعطاء  اىل  اأي�ًسا  يييوؤدي  وهييو  الكبرية، 

اأكرثية  النتخابية،  الأكرثية  على  يح�سل  الذي 

برملانية تفوق ما ح�سل عليه من اأ�سوات. واإذا 

�ساحقة،  اإنتخابية  اأكرثية  على  احلييزب  ح�سل 

حتقيق  مينع  ما  النيابية،  املقاعد  كل  يحتكر 

العدالة يف توزيع املقاعد النيابية بني الأحزاب 

الأكيييرثي  اليينييظييام  يييحييول  ذلييك  اإىل  الرئي�سة. 

لو  حتى  الناخبني.  من  كبري  ق�سم  متثيل  دون 

افرت�سنا، يف اأح�سن الأحوال، اأن عدد املر�سحني 

يخ�رش  اأحدهم  فاإن  قلياًل،  الدوائر كان  اإحدى  يف 

الأ�سوات ملجرد  حتى لو ح�سل على 49% من 

من  النظام  هييذا  ففي   ،%51 نييال  مناف�سه  اأن 

يربح، ولو بفارق �سئيل، يربح كل �سيء، ومن 

يخ�رش، ولو بفارق �سئيل، يخ�رش كل �سيء. اإذ اإنه 

ُي�سّخم النت�سار وُي�سّخم الهزمية ويعترب هذا 

النظام جمحًفا بحق الأحزاب والقوى ال�سيا�سية، 

وازنة  ن�سبة  على  ما  مر�سحو حزب  فقد يح�سل 

من  النتخابية  الدوائر  جميع  يف  الأ�سوات  من 



اأي منها، فيبقى  اأن يتمكنوا من الفوز يف  دون 

الربملان،  يف  متثيل  اأي  دون  من  احلييزب  هييذا 

اأنه ميثل �رشيحة مهمة من الناخبني. وهو ل  مع 

ُين�سف الأحزاب ال�سغرية واملتو�سطة احلجم، اإذ 

موزَّعة على  ما تكون  غالًبا  ناخبيها  اأ�سوات  اإن 

خمتلف الدوائر، وقد ل تكفي لخرتاق اأي واحدة 

منها والفوز بها.

- االنتخاب بدورتني: ُي�سّجع نظام النتخاب 

الأكييييرثي يف دورتيييني الييتييعييددييية احلييزبييييية اإذا 

نتائج  اإىل  ويييوؤدي  الو�سط قوية،  اأحييزاب  كانت 

�سيا�سية وا�سحة ومعتدلة. اأما اإذا كانت الأحزاب 

فة هي امُل�سيطرة، فهو يوؤدي 
ّ
ال�سيا�سية املتطر

ة ال�رشاعات ال�سيا�سية، واإىل قيام  اإىل زيادة حدَّ

ثنائية اأو �سبه ثنائية حزبية. 

بالت�سويت  للناخبني  النظام  هييذا  وي�سمح 

ُيكرههم  لكنه  الأوىل،  الييدورة  يف  كبرية  بحرية 

الأ�سا�سيني  املر�سحني  اأحد  بني  الختيار  على 

يف الدورة الثانية حيث يوّزع اأ�سوات املقرتعني 

لكنه  الأوىل،  اليييدورة  يف  الأحيييزاب  خمتلف  بني 

يجرب  مييا  الثانية،  اليييدورة  يف  املناف�سة  يح�رش 

الأحزاب على الئتالف خاللها.

اإذا كان  القائمة:  اأ�شا�س  - االنتخاب على 

فهو  ليية،  املييعييدَّ بالقائمة  الأكييييرثي  النييتييخيياب 

يعطي الناخب حرية اإختيار العدد املطلوب من 

النواب، واحلق يف التبديل، حيث ي�سمح للناخب 

باإختيار عدد من املر�سحني يوازي عدد املقاعد 

�سة للدائرة. وهذا هو النظام النتخابي  املخ�سَّ

املطبَّق يف لبنان حتى الآن.

بالقائمة  الأكييييرثي  النييتييخيياب  كيييان  اإذا  اأميييا 

و�سع  حييرييية  الأحييييزاب  يعطي  فهو  ييدة،  امُلييجييمَّ

اللوائح للمر�سحني، ويكون على الناخب التقّيد 

بها، من دون حق بتبديل اأو تعديل بني مراكز 

الالئحة  تييفييوز  حيث  واأ�سمائهم،  املر�سحني 

باأكملها اأو تخ�رش كل املقاعد النيابية يف الدائرة 

النتخابية.

نظام االنتخاب الن�شبي

بييداأت  بلجيكا  فيياإن  املييوؤرخييني،  بع�س  وفييق 

انت�رش  وقييد   ،1899 العام  النظام  هييذا  تطبيق 

هذا النظام يف معظم دول العامل، حيث تطبِّقه 

كل دول اأوروبا الغربية با�ستثناء بريطانيا. وهو 

الربملاين  التمثيل  يف  ن�سبة  حييزب  لكل  يوؤمن 

ما  عليها،  ح�سل  التي  الأ�سوات  ن�سبة  تعك�س 

التمثيل  يف  والعدالة  امل�ساواة  مفهوم  ُيييعييّزز 

ال�سعبي. ويتالزم اعتماد هذا النظام مع اعتماد 

عة، ولي�س الفردية. الدائرة املو�سَّ

• قواعده: 
اإىل  التقريبي  الن�سبي  النتخاب  نظام  يييوؤدي 

الييدائييرة  اإطيييار  يف  الربملانية  املقاعد  تييوزيييع 

النتخابية بني القوائم اأوًل، ثم بني املر�سحني 

ثانًيا.

- توزيع املقاعد بني القوائم االنتخابية: 

جتري عملية التوزيع على مرحلتني: يف املرحلة 

احلا�سل  اأ�ييسييا�ييس  على  الييتييوزيييع  يتم  الأوىل 

عدد  ق�سمة  نتيجة  هو  الأخييري  وهييذا  النتخابي، 

النتخابية  اليييدائيييرة  يف  املييقييرتعييني  اأ�يييسيييوات 

كل  حت�سل  بحيث  النيابية،  املقاعد  عدد  على 

عدد  مع  يتنا�سب  املقاعد  من  عدد  على  لئحة 

اإذا  ذلييك:  على  مثال  نالتها.  التي  الأ�ييسييوات 

كان عدد املقرتعني 125 األًفا، وعدد املقاعد 

خم�سة، يكون احلا�سل النتخابي 25 األًفا، فاإذا 

ميكن  اإنتخابية،  لوائح  ثييالث  وجييود  اإفرت�سنا 

احت�ساب النتائج انطالًقا من عدد الأ�سوات التي 

نالتها كل منها وذلك وفق الآتي:

- الالئحة )اأ(: 60 األف �سوت ÷ 25 األف = 2 

)مقعدين( والباقي 10 اآلف �سوت.

- الالئحة )ب(: 46 األف �سوت ÷ 25 األف = 

1 )مقعد( والباقي 21 األف �سوت.

- الالئحة )ج(: 19 األف �سوت ÷ 25 األف = 

�سفر والباقي 19 األف �سوت.

ثالث  اإتييبيياع  ميكن  الباقية  املقاعد  لتوزيع 

طرق:

تق�سي  وهييي  الكربى:  البقايا  طريقة   -

اللوائح  اإىل  الباقية  النيابية  املقاعد  باإعطاء 

الأ�سوات غري  اأكرب عدد من  التي ح�سلت على 

امل�ستعملة. 

- طريقة املعدَّل الأكرب: وهي تق�سي باإعطاء 

اإذا  التي  اللوائح  اإىل  الباقية  النيابية  املقاعد 

منا عدد الأ�سوات التي ح�سلت عليها على  ق�سَّ

وهمي،  واحييد  زائييد  نالتها  التي  املقاعد  عييدد 

حت�سل على اأكرب خمرج. 

عامل  وهييو   :)Hondt( هندت  طريقة   -

يف  )تطبق  الطريقة،  هييذه  اخيييرتع  ريا�سيات 

بليجيكا(، والتي تق�سي بق�سمة عدد الأ�سوات 

التي ح�سلت عليها كل لئحة تباًعا على 2-1 

-3 -4 -5، ثم تو�سع احلوا�سل بالرتتيب. 

م  تق�سَّ حيث  الكامل:  الن�شبي  التمثيل   -

وتييوزَّع  النتخابية  الدوائر  من  عدد  اإىل  الدولة 

املخرج  اأ�ييسييا�ييس  على  الييلييوائييح  على  املييقيياعييد 

الوطني اأو الثابت الذي يحدَّد انطالًقا من جمموع 

الناخبني. ويتم جمع البقايا من الأ�سوات التي 

ما ي�ستحق من  ح�سل عليها كل حزب، ليعطى 

اإختيار  النيابية. ولكل حزب احلرية يف  املقاعد 

ح�سل  التي  النيابية  املييراكييز  ملييلء  مر�سحيه 

عليها.

يف  املر�شحني:  بني  املقاعد  توزيع   -

دة يكون توزيع املقاعد  القوائم املجمَّ اأ�سلوب 

الالئحة  اإنتخاب  ملزًما  الناخب  ويكون  �سهاًل. 

احلزب،  قبل  من  �سلًفا  املعد  الرتتيب  بح�سب 

من دون اأن يحق له باإجراء اأي تعديل يف ترتيب 

عليها  ح�سلت  التي  الثالثة  فاملقاعد  الأ�سماء. 

الالئحة )اأ( تعطى لأول ثالثة مر�سحني، وهكذا 

لبقية اللوائح.

الت�سويت  اأو  لة  املعدَّ القوائم  اأ�سلوب  اأما يف 

يف  تعديل  اإجيييراء  للناخب  فيحق  التف�سيلي 

ترتيب اأ�سماء املر�سحني، واإعادة ترتيب الذين 

يختارهم، لكن الأمر �سعب من الناحية العملية، 

ترتيب  التزام  موؤيديها  من  الأحيييزاب  وتطلب 

القوائم التي اأعدتها.

• نتائجه:
يوؤمن نظام النتخاب الن�سبي العدالة احل�سابية 

بالتعددية  وي�سمح  النيابية،  املقاعد  توزيع  يف 

احلزبية، وبتمثيل كل حزب يف الربملان بح�سب 

ن�سبة الأ�سوات التي ح�سل عليها. وهو بالتايل 

واجتاهات  البلد  يف  ال�سيا�سي  التنوع  يعك�س 

القوى  وُي�سهم يف متثيل خمتلف  العام،  الييراأي 

ال�سيا�سية والجتماعية، فيح�سل كل فريق على 

حقه وينال ح�سة من املقاعد تعادل ح�سته من 

يوفره  ل  الييذي  الأميير  املقرتعني،  عييدد  جمموع 

النظام الأكرثي.
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الن�سبي يف حتديث احلياة  النظام  كما ي�سهم 

ال�سيا�سية ورفع م�ستواها لأنه يحد من �سخ�سنة 

ز على اإن�ساء اجلبهات  اخليارات ال�سيا�سية، وُيحفِّ

والييتييكييتييالت الييقييائييميية عييلييى اأ�ييسييا�ييس الييربامييج 

اأنييه  كما  احلزبية.  احلييييياة  وينمي  ال�سيا�سية، 

ُيف�سح يف املجال اأمام النخب ال�سيا�سية اجلديدة 

الربملان،  لدخول  ال�ساعدة  الجتماعية  والقوى 

عرب  الربملانية  احلياة  اإ�ييسييالح  باجتاه  ويدفع 

مة، ويف اإقامة  التاأثري يف قيام كتل برملانية منظَّ

موالية  اأكرثية  تكوين  بهدف  بينها  حتالفات 

�سلبة  قاعدة  وتكوين  معار�سة،  اأقلية  تقابلها 

برامج  اأ�سا�س  على  م�سوؤولة  حكومات  لقيام 

كذلك  الناخبني.  تاأييد  وحائزة  وُمعلنة  حمدَّدة 

ُي�سجع على تو�سيع م�ساركة الفئات الجتماعية 

يف  اأدى  وقييد  النتخابية،  اللوائح  ت�سكيل  يف 

اأوروبا مثاًل اإىل ارتفاع ن�سبة امل�ساركة الن�سائية 

اإىل ثالثة  يف جمال�س نواب الدول التي تعتمده 

اأ�سعاف ما هي عليه يف الربملانات املنتخبة على 

اأ�سا�س النظام الأكرثي.

ولعل املّيزة الأهم لنظام النتخاب الن�سبي هي 

اإىل رفع ن�سبة امل�ساركة يف احلياة  اأنه يقود  يف 

لأنه  النيابية،  النتخابات  طريق  عن  العامة، 

ي�سمن جلميع املقرتعني عدم ذهاب اأ�سواتهم 

اأًيا  الربملان  يف  يتمثلون  �سوف  كونهم  هييدًرا، 

من  يحد  وهذا  لها.  اقرتعوا  التي  الالئحة  تكن 

لدى  »الإق�ساء«  اأو  »بالغنب«  ال�سعور  اإمكان 

بع�س الناخبني.

قليلة،  فلي�ست  اليينييظييام  هييذا  �سلبيات  اأميييا 

الربملانية،  الندوة  داخل  القوى  تعدد  فب�سبب 

قييد يييتييعييذر تيياأمييني الأكيييرثيييية الييالزميية لقيام 

حكومة  قيام  يعيق  اأنه  كما  بواجباته.  الربملان 

ا اإىل عدم وجود 
ً
ة نظر

ّ
اأكرثية متجان�سة وم�ستقر

يحد  ذلك  اإىل  اإ�سافة  متجان�سة.  نيابية  اأكرثية 

لأنه  الناخبني  الن�سبي من حرية  النتخاب  نظام 

النتخابية،  احلزبية  الالئحة  نظام  على  يرتكز 

ول يعطي الناخب احلرية يف التعديل والتغيري 

الن�سبي  النتخاب  نظام  ويتطلَّب  والت�سطيب. 

دة للتو�سل اىل  اللجوء اىل اأ�ساليب ح�سابية معقَّ

حتديد ما يح�سل عليه كل حزب من مقاعد، كما 

مللء  الفرعية  النتخابات  اىل  اللجوء  مينع  اأنه 

مركز نيابي �سغر بوفاة اأحد النواب اأو اإ�ستقالته، 

اإىل الرتكيز على املناطق واملراكز  وهو يوؤدي 

واإهمال  الأحييزاب  قوائم  يف  الكبرية  النتخابية 

الأحييزاب  عدد  يكون  وعندما  النائية.  املناطق 

يوؤدي  الربملان  يف  الن�سبي  التمثيل  فاإن  كبرًيا 

اإىل عدم ا�ستقرار �سيا�سي.

نظام االنتخاب املختلط

الأكيييرثي  النظامني  بييني  اجلييمييع  على  يييقييوم 

اأو التوفيق بينهما بحيث يعتمد كل  والن�سبي، 

تطبيق  ميكن  كما  الييدوائيير.  من  عدد  يف  منهما 

نظام النتخاب املختلط باإجراء النتخابات على 

النتخاب  نييظييام  تطبيق  يتم  حيث  دورتييييني، 

النتخاب  ونييظييام  الأوىل  الييييدورة  يف  الأكييييرثي 

اأي  حت�سل  مل  اإذا  الثانية،  الييدورة  يف  الن�سبي 

الأوىل،  الدورة  الأكرثية املطلقة يف  لئحة على 

للح�سول على  التحالف  الأحزاب على  ُي�سّجع  ما 

يوؤدي  ما  الأوىل،  الييدورة  يف  املطلقة  الأكرثية 

الكبرية على ح�ساب  الأحييزاب  اإىل زيادة متثيل 

اأن معظم  الرغم من  ال�سغرية.  وعلى  الأحييزاب 

يف  الدميقراطي  النظام  تعتمد  التي  اليييدول 

اأن  اإل  الن�سبي،  النتخاب  نظام  تعتمد  العامل 

يف  العريق  الرتاث  وذات  الكبرية  الدول  بع�س 

النتخابات بداأ خالل العقدين الأخريين بالتحول 

نوًعا  يتبنى  الذي  املختلط  النتخاب  نظام  نحو 

من نظام ال�سوت الواحد على م�ستوى املناطق 

ونظام التمثيل الن�سبي على امل�ستوى الوطني. 

النظام، م�رش  اإىل هذا  التي حتولت  الدول  ومن 

وفنزويال  وبوليفيا  وايطاليا  واأملانيا  وفرن�سا 

ونيوزيلندا وهنجاريا.

الدوائر االنتخابية

يعترب الإختيار بني الدائرة النتخابية الفردية 

عة، وتق�سيم الدوائر النتخابية،  والدائرة املو�سَّ

والتي  الأهمية  البالغة  ال�سيا�سية  امل�سائل  من 

تييثييري خييالفييات حييييادة بييني الأحيييييزاب والييقييوى 

نتائج  يف  مبا�رش  تاأثري  من  لها  ملا  ال�سيا�سية 

يف  والأكييرثييية  الأقلية  حتديد  ويف  النتخابات 

الربملان.

الييدوليية  تق�سيم  يتم  الييفييردييية،  الييدائييرة  يف 

للناخبني  ت�سمح  مت�ساوية  انتخابية  دوائيير  اإىل 

بيياإخييتيييييار ميير�ييسييح واحييييد فيييرد ميين بييني جميع 

يفر�س  وهييذا  الييواحييدة.  الدائرة  يف  املر�سحني 

الدوائر  بتق�سيم  دورييية  ب�سورة  النظر  اإعييادة 

نتيجة عوامل حركة ال�سكان بني الدوائر، اإ�سافة 

اإىل مراعاة العتبارات ال�سيا�سية واحلزبية. ويتم 

اإعتماد  الفردية من خالل  الدوائر  عادة تق�سيم 

التق�سيمات الإدارية اأو اإعطاء �سالحية التق�سيم 

اإىل جلنة موؤلفة من اأ�سخا�س حياديني اأو ممثلني 

ملختلف الأحزاب ال�سيا�سية اأو اإىل جلنة ق�سائية 

م�ستقلة. ومن ح�سنات الدائرة الفردية، ال�سماح 

عالقات  واإقيياميية  املر�سحني  مبعرفة  للناخبني 

اإن�سانية واإجتماعية وخدماتية مبا�رشة بني النائب 

وناخبيه، بالإ�سافة اإىل احلد من نفوذ اجلماعات 

�سيئاتها فتتمثل يف  اأما  و�سيطرتها.  والأحزاب 

على  ال�سخ�سية  وامل�سالح  العتبارات  تغليب 

دور  واإ�سعاف  العامة  وامل�سالح  العييتييبييارات 

الأحزاب.

عة،  املو�سَّ الدائرة  اأ�سا�س  على  النتخاب  اأما 

من  عييدد  اإىل  الييدوليية  تق�سيم  خييالل  ميين  فيتم 

الدوائر الكبرية، وتكون كل دائرة ممثَّلة بعدد 

ومن  �سكانها.  عييدد  ن�سبة  ييييوازي  اليينييواب  ميين 

احلييوار  ت�سجيع  عة،  املو�سَّ الييدائييرة  اإيجابيات 

الدميقراطي  الأحيييزاب  خمتلف  بني  والتفاعل 

النتخابية،  الإقطاعيات  على  والق�ساء  بينها، 

اإحداث هوة بني  �سلبياتها فتتمثل يف  اأهم  اأما 

من  كييبييرًيا  عيييدًدا  اأن  بحيث  وناخبيه،  النائب 

عدم  نتيجة  ممثلهم،  هوية  يجهلون  الناخبني 

وجود عالقات مبا�رشة يف ما بينهم.

املراجع:

http://ar.wikipedia.org -1
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للدرا�سات  اجلامعية  املوؤ�س�سة  الد�ستوري، 

والن�رش والتوزيع.
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على  دميييقييراطييي  انتخاب  قييانييون  نحو  عيييادل: 
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اإعداد:

�إح�ضان مرت�ضى

باحث يف ال�ش�ؤون 

اال�رسائيلية

مدير  فاي�شغال�س،  دوف  يق�ل 

االإ�رسائيلي  ال���زراء  رئي�س  دي�ان 

االأ���ش��ب��ق اأري��ي��ل ���ش��ارون، وال��ذي 

تن�شيق  عن  االأول  امل�ش�ؤول  كان 

العالقات بني تل اأبيب ووا�شنطن 

ال���الي��ات  ح��ر���س  اإن  ع��ه��ده،  يف 

امل�شالح  رع��اي��ة  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة 

االإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة االإ���رسائ��ي��ل��ي��ة، 

الإ�رسائيل.  حي�ي  ذخر  اأه��م  �شكل 

ال��دول  من  الكثري  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

وق��ي��ادات��ه��ا، ب�����رسف ال��ن��ظ��ر عن 

مت������ش��ع��ه��ا اجل��ي������ش��ي��ا���ش��ي، 

وتبل�ر  خط�اتها  حت�شب  كانت 

اأبيب بحذر  �شيا�شاتها جتاه تل 

ازاء  ب�شبب ح�شا�شيتها  �شديد 

وخ�شيتها  االأمريكي،  امل�قف 

من ردة فعل وا�شنطن.

مدى  على  ا���رسائ��ي��ل  وك��ان��ت 

من  متكنت  قد  الزمن  من  عق�د 

يف  التغلغل  ومن  نف�ذها  مراكمة 

وال  العامل،  يف  املناطق  من  كثري 

هذا  ب�شبب  العربي،  العامل  �شيما 

التحالف املقد�س. ويف �ش�ء ذلك 

اخلارجية  وزارة  ع��ام  مدير  ي�ؤكد 

�شل�م�  االأ����ش���ب���ق  االإ����رسائ���ي���ل���ي 

ال���دول  اأن ك��ث��رًيا م��ن  اأف���ن���ريي، 

تتزلف  كانت  البارزة  والقيادات 

الأنها  معها  وت��ت��ع��اون  الإ���رسائ��ي��ل 

كانت ت�ؤمن اأن الطريق اإىل قل�ب 

وراأى  اأبيب.  بتل  مير  االأمريكيني 

ال�شعف  مظاهر  بروز  ت�ا�شل  اأن 

االأمريكي لن ي�ؤدي �ش�ى اإىل دفع 

اإىل  والقيادات  الدول  من  الكثري 

بالكيان  عالقاتها  تقييم  اإع���ادة 

من  م��زي��ًدا  يعني  ما  ال�شهي�ين، 

الراجع يف مكانة اإ�رسائيل الدولية 

ت�فري  على  ق��درت��ه��ا  وتقلي�س 

وامل�����ش��ال��ح  للتحالفات  ب��دائ��ل 

من  ال��رغ��م  وع��ل��ى  خ�رستها.  ال��ت��ي 

النخب  ب��ني  اخ��ت��الًف��ا  ه��ن��اك  اأن 

االأ�شباب  تقييم  ح�ل  االإ�رسائيلية 

م��ك��ان��ة  ت���راج���ع  اإىل  اأدت  ال��ت��ي 

ال�اليات املتحدة واإ�شعاف دورها 

العاملي وبالتايل النتائج املرتبة 

به  باأ�س  ال  ع��دًدا  اأن  اإال  ذل��ك،  عن 

يرى  االإ�رسائيليني  املعلقني  من 

اتبعتها  ال��ت��ي  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  اأن 

املتعاقبة،  االإ�رسائيلية  احلك�مات 

ق���د اأ���ش��ه��م��ت يف اإ���ش��ع��اف ه��ذا 

وا�شنطن.  مكانة  وت��راج��ع  ال���دور 

ال�����ش��ي��اق ي��ت��ه��م وزي���ر  ويف ه���ذا 

التعليم االإ�رسائيلي االأ�شبق ي��شي 

عن  بامل�ش�ؤولية  اإ�رسائيل  �شاريد 

املتحدة  ال���الي��ات  بهيبة  امل�س 

قياداتها  تعمد  عرب  املنطقة  يف 

حتدي االإدارة االأمريكية والتحر�س 

بها، والتدليل للعامل اأنه باالإمكان 

احل�ش�ل على دعم ال حمدود منها 

ويرى  نف�شه.  ال�قت  يف  وحتديها 

يف  �شيما  وال  اإ�رسائيل،  اأن  �شاريد 

عهد نتنياه�، قد اأحرجت ال�اليات 

رف�س  عرب  فقط  لي�س  املتحدة، 

ت�ش�ية  حتقيق  مبتطلبات  ال�فاء 

عرب  اأي�ًشا  بل  لل�رساع،  �شيا�شية 

واال�شتيطان  الته�يد  م�ا�شلة 

ال��ف��ال��ت م��ن ع��ق��ال��ه، االأم���ر ال��ذي 

عن  حتى  وا�شنطن  عجز  يف  جتلى 

على  الفل�شطينية  ال�شلطة  اإرغ��ام 

املتحدة  االأمم  اإىل  الت�جه  ع��دم 

اجلمعية  يف  ال��ع�����ش���ي��ة  وط��ل��ب 

العامة فيها.

من ناحية اخرى ير�شد املراقب�ن 

مظاهر  من  العديد  االإ�رسائيلي�ن 

التي،  املتحدة  ال���الي��ات  �شعف 

تغري  باتت  اعتقادهم،  بح�شب 

االأط����راف يف منطقة  م��ن  ال��ع��دي��د 
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عليها  بالتمرد  االو���ش��ط  ال�����رسق 

ورف�س و�شايتها، مما ينذر بقيام 

ج��ي������ش��رات��ي��ج��ي��ة ذات  حت�����الت 

ال��دول��ة  م�شري  خطريعلى  ت��اأث��ري 

العربية. وعلى راأ�س هذه املظاهر: 

العراق  من  االأم��ريك��ي  االن�شحاب 

االن�شحاب  اأوب��ام��ا  اإدارة  وق���رار 

وا�شنطن  وعجز  اأفغان�شتان،  من 

املتحالفة  االأن��ظ��م��ة  ح��م��اي��ة  ع��ن 

االجتماعية  ال��ث���رات  بفعل  معها 

وانتفا�شات التح�ل الدمي�قراطي 

يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة، وك��ذل��ك 

ا�شطرار االإدارة يف وا�شنطن الإجراء 

ح�ارات ر�شمية متزلفة مع ممثلي 

�شعدت  التي  االإ�شالمية  احلركات 

طريقها  يف  ه��ي  التي  اأو  للحكم 

اإ�رسائيل  اأن  من  الرغم  على  اإليه، 

وا�شح  ب�شكل  عربت  قد  الر�شمية 

و���رسي��ح ع��ن ان��زع��اج��ه��ا م��ن ه��ذه 

م�رسة  اعتربتها  ال��ت��ي  احل�����ارات 

املحيطة  اال�شراتيجية  بالبيئة 

بها. 

ال�رسبة  اأن  االإ�رسائيلي�ن  وي��رى 

التي تلقاها قادة الع�شكر يف تركيا 

حك�مة  يد  على  للغرب  امل�ال�ن 

تتمكن  اأن  دون  م��ن  اأردوغ������ان، 

وا���ش��ن��ط��ن م��ن ال��ت��دخ��ل ل��ل��دف��اع 

مظاهر  من  اآخ��ر  مظهر  هي  عنهم، 

اىل  )باالإ�شافة  االأمريكي  ال�شعف 

يدرك  كما  مماثلة(.  كثرية  حاالت 

ميكن  ال  اأن��ه  اأي�شاً  االإ�رسائيلي�ن 

جتاهل العامل االقت�شادي كمحدد 

يف  االأم��ريك��ي  ال��دور  تراجع  لفهم 

ما  �ش�ء  على  ا  خ�ش��شً املنطقة، 

مالية  ازم��ة  من  وا�شنطن  تعانيه 

خ��ان��ق��ة وم���ن ع��ج��ز يف م���ازن��ت��ه��ا 

عليها  املرتبة  الدي�ن  وارت��ف��اع 

والتي و�شلت اإىل ارقام فلكية. 

ل��ق��د اخ���ت���ارت جم��ل��ة »ف���ري��ن 

عددها  يف  االأم��ريك��ي��ة  ب�لي�شي« 

من  اأك���ر  ال��ع��ام  ه���ذا  م��ن  االأول 

انح�شار  ب�شبب  دول مهددة  ثماين 

ومن  االأم��ريك��ي،  العاملي  النف�ذ 

ال�����رسق  ودول  اإ����رسائ���ي���ل  ب��ي��ن��ه��ا 

ب�شبب  وذل���ك  ع��م���ًم��ا،  االو���ش��ط 

ال��ع��ج��ز ال�����ش��ي��ا���ش��ي امل��ت��ج��ل��ي يف 

����ش���ق����ط ع���������رسات امل����ب����ادرات 

والقرارات واملحاوالت حلل ال�رساع 

ب�شكل  اال�رسائيلي   – الفل�شطيني 

ب�شكل  اال�رسائيلي  والعربي  خا�س 

عام، االمر الذي جعله �رساًعا مزمًنا 

وزاد من عداء غالبية  و»متقّيًحا«، 

وامريكا  الإ�رسائيل  املنطقة  اأه��ايل 

مًعا وكرهها لهما. 

يف امل���ق���اب���ل ه���ن���اك م���ن ي��رى 

�شيحرم  االأم��ريك��ي  ال�شعف  اأن 

حققتها  كبرية  منجزات  اإ�رسائيل 

ب��ف��ع��ل امل��ك��ان��ة االم��ريك��ي��ة. ويف 

ه���ذا امل��ج��ال ي��ق���ل ال��ب��اح��ث يف 

اإيتمار  اال�شراتيجية  ال�����ش���ؤون 

املتحدة  ال���الي��ات  اأن  ت�شفي  بن 

اإ�شفاء  يف  وجنحت  �شغطت  التي 

من  اإ�رسائيل  ا�شتثناء  على  �رسعية 

انت�شار  منع  معاهدة  على  الت�قيع 

االأ�شلحة الن�وية، ال ميكنها �شمان 

امل�شتقبل.  يف  ال���اق��ع  ه��ذا  بقاء 

اإىل  االأمريكي  الراجع  اأّدى  كذلك 

االإ�رسائيلية،  ال���ردع  بق�ة  امل�����ّس 

اإقليمية  عزلة  يف  اإ�رسائيل  وغ��رق 

املناورة  هام�س  وتقّل�س  خانقة 

ت��اأخ��ذ  الأن  وا���ش��ط��راره��ا  اأم��ام��ه��ا 

ال���راأي  فعل  ردة  االع��ت��ب��ار  بعني 

قد  ع��دوان  اي  على  العربي  العام 

من  �شبب.  بغري  او  ب�شبب  ترتكبه 

ناحية اأخرى اأدى الراجع االمريكي 

الق�شية  يف  التعقيد  ت��زاي��د  اإىل 

املظاهر  وا�شتفحال  الفل�شطينية 
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ت�رسيع  مت  حيث  مت�شارعة،  ب�ترية 

العن�رسية  ال��ق���ان��ني  م��ن  امل��زي��د 

مراقبة  اأب���رزه���ا:  وم���ن  ب��ح��ّق��ه��م، 

مت�يل اجلمعيات االأهلية، و�شحب 

منهم  امل���دان���ني  م���ن  امل���اط��ن��ة 

مئات  وم�����ش��ادرة  اأم��ن��ي��ة،  بتهم 

بالبدو  اخلا�شة  ال��دومن��ات  اآالف 

العرب يف النقب مل�شلحة م�شاريع 

ا���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة، وق���ان����ن م��ن��ع مل 

من  وغريها  الفل�شطينيني،  �شمل 

الق�انني واالإجراءات العن�رسية. 

وع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��دي��ن ال��داخ��ل��ي 

امل���ؤ���ش�����ش��ة  راأت  واالق���ل���ي���م���ي، 

خيار  ثمة  ي�جد  ال  اأنه  االإ�رسائيلية 

النف�س  على  االعتماد  ع��ن  بديل 

وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق���ي��ة ال��ق��درات 

والت�شديد  الذاتية  اال�شراتيجية 

على اعتبارعملية ال�شالم باأنها غري 

مفه�م  تكري�س  وبالتايل  جمدية، 

ع��دم ج���دوى ت��ق��دمي اي ت��ن��ازالت 

ال�ش�ري،  اأو  الفل�شطيني  للجانب 

املحتلة،  ب��االأرا���ش��ي  والت�شبث 

وه�شبة  االأردن  غ���ر  يف  �شيما  ال 

اجل�����الن واع��ت��ب��اره��م��ا ام��ت��ي��ازات 

ميكن  ال  الق�مي  االأم��ن  يف  حي�ية 

من  ح���ال  اأي  يف  ع��ن��ه��ا  ال��ت��ن��ازل 

االأح�ال. 

ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د ال����دويل جل��اأت 

اآليات  م��ن  جمم�عة  اىل  ا�رسائيل 

بناء  على  العمل  منها  ال��ت��ح��رك، 

���رساك��ة اإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة م��ع ال��ق���ى 

اخل�ش��س  وج��ه  وعلى  ال�شاعدة 

وت��شيع  وال�شني،  والهند  رو�شيا 

البلقان  دول  مع  حتالفاتها  نطاق 

ك���رد ع��ل��ى ت��ده���ر ع��الق��ات��ه��ا مع 

تركيا. كما قامت مبحاوالت حثيثة 

تفاهمات  اىل  الت��شل  اج��ل  م��ن 

التي  العربية  االأط���راف  م��ع  �رسية 

ت���������رسرت م����ن ت����راج����ع امل��ك��ان��ة 

التقاء  ب��اأن  واإقناعها  االمريكية 

اإ���رسائ��ي��ل  وب��ني  بينها  امل�شالح 

للتعاون  اأ�شا�ًشا  ي�شكل  اأن  ميكن 

االإقليمي، وال �شيما يف جمال كبح 

جماح احلركات االإ�شالمية الطاحمة 

اإىل ت�شّلم ال�شلطة يف اأعقاب اندالع 

�شبيل  فعلى  العربية.  ال��ث���رات 

االأم��ن  اأب��ح��اث  »مركز  دع��ا  املثال 

ت�ظيف  اإىل  االإ�رسائيلي  الق�مي« 

العربية  ال��دول  الإقناع  دويل  جهد 

امل�شاعدات  تقدمي  بعدم  الغنية 

االإ�شالمي�ن  ي�شعد  التي  للدول 

فيها اإىل احلكم، وتركها تتخبط يف 

واالجتماعية  االقت�شادية  ازماتها 

اإىل  امل�����ش��ت��ف��ح��ل��ة ل��ك��ي ت��ت��ح���ل 

الق�ل  ن��اف��ل  وم��ن  فا�شلة.  دول 

يف  ينطلق�ن  االإ���رسائ��ي��ل��ي��ني  اإن 

من  ه���ذه  التخريبية  م�شاعيهم 

رغبة  ه��ن��اك  اأن  م��ف��اده  اف��را���س 

وبع�س  اإ���رسائ��ي��ل  ب��ني  م�شركة 

النف�ذ  حما�رسة  يف  العربية  الدول 

ال��ق�����ش��اء ع��ل��ي��ه يف  او  االإي������راين 

املنطقة.

تر�جع �لنفوذ �المريكي: جتليــــــاته وتد�عياتـه على ��رس�ئيل
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اإعداد:

د.�أحمد علو

عميد متقاعد

نقاط الإختناق 

العاملية 

 International
choke points

ما هو

تعريفها

و�أين تكمن 

�أهميتها 

�لإ�سرت�تيجية

نقاط �الختناق هي م�سائق بحرية طبيعية �أو قنو�ت مائية ��سطناعية �سيقة، ت�ستخدم 

كطرق بحرية، وهي حيوية و�رضورية يف حركة �لتجارة �لبحرية �لعاملية ونقل �لطاقة. 

� على �سفن بعر�ض 
ً
بع�ض هذه �لنقاط �سيق، �أو قليل �لعمق �إىل حّد يجعل عبوره مقت�رض

معني. وتعترب هذه �ملعابر �حليوية ذ�ت �أهمية ��سرت�تيجية، �إذ مير عربها �أكرث من ن�سف 

�النتاج �لعاملي من �لطاقة.

�سنحاول يف ما يلي �إلقاء �ل�سوء على �أهم هذه �لنقاط حول �لعامل، وتبيان �أهمية كل 

منها من �لنو�حي �ال�سرت�تيجية �ملختلفة.

م�سيق هرمز

)Strait of Hormuz(

يقع م�ضيق هرمز بني عمان واإيران، 

وي�ضل ما بني اخلليج العربي الفار�ضي 

واملحيط  ال��ع��رب  وبحر  عمان  وخليج 

العاملية  امل�ضائق  اأهم  يعترب  الهندي. 

برميل  مليون   17 يومًيا  عربه  مير  اإذ  اليوم، 

منه  العام 2011(، وتخرج  )اإح�ضاء  النفط  من 

ن��اق��ل��ة   14 ح������واىل 

اخل��ام  النفط  حمملة 

 ،)crude carrier(

مماثل  ع��دد  ويدخله 

الفارغة  من احلامالت 

لإع���������ادة ال�����ض��ح��ن. 

من   %85 وي���ذه���ب 

هذا النفط اإىل اأ�ضواق 

اإىل  اآ���ض��ي��ا وب��خ��ا���ض��ة 

الهند، اليابان، كوريا 

اجلنوبية وال�ضني.

ي�����ب�����ل�����غ ع����ر�����ض 

امل�������ض���ي���ق ح�����واىل 

21م���ي���اًل )34ك��ل��م( 

ن��ق��اط��ه،  اأ���ض��ي��ق  يف 

وخطوط الإبحار حمددة بعر�ض ميلني للدخول 

عازلة  منطقة  بينهما  تف�ضل  للخروج،  ومثلها 

عميًقا  امل�ضيق  وي��ع��ت��رب  نف�ضه.  ب��ال��ع��ر���ض 

وعري�ًضا مبا يكفي لعبور اأ�ضخم ناقالت النفط 

األف  والتي تزيد حمولتها عن 150  العامل،  يف 

طن.

اإن اإغالق م�ضيق هرمز اإذا ح�ضل �ضيوؤدي اإىل 

ا�ضتخدام طرق بديلة اأكرث طوًل، ما يعني زيادة 

كلفة النقل واأ�ضعار ال�ضتهالك. من هذه الطرق 

الذي  الغربي   - ال�رشقي  النابيب  خط  البديلة 

 745 بطول  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يعرب 

ميالً، من اأبقيق على اخلليج يف ال�رشق اإىل البحر 

الأحمر يف الغرب، وميكنه نقل 5 ماليني برميل، 

نظرًيا، يف اليوم. كذلك فاإن خط اأبقيق - ينبع 

لنقل الغاز امل�ضيل واملوازي لهذا اخلط، ميكنه 

نقل 290 األف برميل يومًيا.

عرب  �ضماًل  اخلليج  من  البرتول  نقل  وميكن 

�ضيحان  م�ضايف  يف  لي�ضبَّ  وت��رك��ي��ا  ال��ع��راق 



وقف  مّت  ولكن  املتو�ضط،  البحر  على  الرتكية 

هذا اخلط ب�ضبب ف�ضل خط الأنابيب الذي كان 

يربط جنوب العراق ب�ضماله.

يف املقابل ت�ضتكمل الإمارات العربية املتحدة 

بناء خط لالأنابيب بطاقة 1.5 مليون برميل يف 

اليوم، يربط اأبو ظبي بالفجرية جنوب امل�ضيق.

كما ه��ن��اك خ��ط اأن��اب��ي��ب ي��رب��ط ال��ع��راق عرب 

الح��م��ر،  بالبحر  ال�ضعودية  العربية  اململكة 

ولكنه  يومًيا  برميل  مليون  بقدرة 1.65  وهو 

متوقف عن العمل، والأمر نف�ضه ينطبق على خط 

Tapeline( الذي يربط   ( انابيب »التابالين« 

)الزهراين(  بلبنان  ال�ضعودية  العربية  اململكة 

األف   500 بقدرة  وه��و  املتو�ضط،  البحر  على 

برميل يومًيا. 

)Malacca( م�سيق ماالقا

يقع م�ضيق مالقا ما بني جزيرة �ضومطرة يف 

و�ضنغافورة،  ماليزيا  جزيرة  و�ضبه  اأندوني�ضيا 

ال�ضني  وبحر  الهندي  املحيط  بني  يربط  وهو 

اجلنوبي واملحيط الهادىء، ويعترب اأق�رش الطرق 

ر للطاقة واأ�ضواق  البحرية ما بني اخلليج امل�ضدِّ

واأندوني�ضيا،  ال�ضني،  وبخا�ضة  اآ�ضيا،  ���رشق 

احلو�ض  ودول  اجلنوبية  وك��وري��ا  وال��ي��اب��ان 

يف  الأ�ضا�ضية  الإختناق  نقطة  اإنه  البا�ضيفيكي. 

اآ�ضيا حيث مت عربه نقل حواىل 13.6 مليون 

برميل يومًيا العام 2009، وكانت هذه الكمية 

قد بلغت 14 مليون برميل العام 2007، و15 

مليوًنا العام 2006.

يبلغ طول امل�ضيق حواىل 800 كلم ويراوح 

لكنه  كلم،  و320   50 بني  ما  اإج��م��الً  عر�ضه 

ي�ضيق يف قناة فيليب�ض قرب �ضنغافورة، حيث 

ل يتجاوز عر�ضه ال�3 كلم. كما اأن عمقه ل يتجاوز 

يف بع�ض الأماكن ال� 25 مرًتا، حيث يتحول اإىل 

مع   ،)bottleneck( طبيعية  زج��اج��ة«  »عنق 

الناقالت،  ا�ضطدام  احتمال  من  ذلك  يعني  ما 

�ضوء  ب�ضبب  بالقعر  اأو  الآخ��ر  بالبع�ض  بع�ضها 

ت�رشب  اإىل  ي��وؤدي  ما  احياًنا،  وال�ضباب  الروؤية 

النفط. 

ملراقبة  ال����دويل  ال��ب��ح��ري  »امل��ك��ت��ب  يعترب 

واختطاف  القر�ضنة،  اأع��م��ال  اأن  القر�ضنة« 

ال�ضفن وال�رشقة، هي من املخاطر الدائمة يف هذا 

منذ  ا  انخفا�ضً �ضجلت  قد  كانت  واإن  امل�ضيق، 

العام 2005 بعد اأن بداأت الدول امل�ضاطئة له 

ت�ضيري دوريات بحرية حلماية ال�ضفن العابرة.

�ضفينة  األ��ف  اإىل60   50 من  امل�ضيق  يعرب 

اأ�ضاطيل  ن�ضف  حواىل  فاإن  اأغلق  واإذا  �ضنوًيا، 

الأرخبيل  حول  وتلتف  �ضتدور  التجارية  العامل 

الأندوني�ضي لتعرب من خالل م�ضيق لومبوك، اأو 

م�ضيق �ضوندا اأو غريها من املعابر القريبة، ما 

يعني م�ضافة وزمًنا اأكرث طولً، وكلفة اأعلى.

عدد  و�ضع  امل�ضيق،  يف  الزدح��ام  ولتخفيف 

من امل�ضاريع منها ما قامت به ال�ضني )اعتباًرا 

من العام 2009( حيث با�رشت مبد خط اأنابيب 

يف  برميل  األ���ف   240 بطاقة  وال��غ��از  للنفط 

اليوم، من �ضاحل بورما )ميامنار( على املحيط 

الهندي، اإىل الداخل ال�ضيني يف منطقة هينان. 

كذلك طرحت تايالند بدعم من ال�ضني م�رشوًعا 

حلفر قناة متتد من �ضاحل بورما على املحيط 

ال�ضني  بحر  على  فييتنام  �ضاحل  اىل  الهندي 

كرا(،  )برزخ  كلم،   960 حواىل  بطول  اجلنوبي 

ال�ضيا�ضة  �ضغوط  ورمبا  امل�رشوع،  كلفة  ولكن 

ت��داول  يتم  كما  تنفيذه.  دون  حالت  الدولية 

م�رشوع ملد خط اأنابيب بديل عن القناة يعرب هذا 

الربزخ، وهو قيد الدر�ض.

م�سيق باب �ملندب

يعترب م�ضيق باب املندب نقطة اختناق مهمة 

ما بني ال�رشق الأو�ضط والقرن الأفريقي، ونقطة 

املتو�ضط  البحر  ب��ني  م��ا  ا�ضرتاتيجي  و���ض��ل 

واملحيط الهندي.

يقع امل�ضيق بني جيبوتي واإريرتيا يف اأفريقيا 

واليمن يف اآ�ضيا، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن 

اخلليج  �ضادرات  معظم  ويعربه  العرب،  وبحر 

العربي من الطاقة عرب قناة ال�ضوي�ض واأنابيب 

�ضوميد.

تعرب  التي  النفط  كمية  قدرت   2009 العام 

والوليات  اوروب��ا  باجتاه  يومًيا  امل�ضيق  هذا 

املتحدة واآ�ضيا ب� 3.2 مليون برميل من النفط 

مقابل 4 ماليني برميل يومًيا العام 2008. 

يبلغ عر�ض امل�ضيق حواىل 18 ميالً، يف اأ�ضيق 

نقاطه، ولكن اجتيازه ينح�رش يف طريق ل يتعدى 

ا اإىل �ضحالة 
ً
ا للدخول واخلروج نظر 3 كلم عر�ضً

حتويل  امل�ضيق  اإغ��الق  عن  وينتج  فيه.  امل��اء 

الناقالت لاللتفاف حول راأ�ض الرجاء ال�ضالح ما 

يف  وتاأخرًيا  والكلفة،  الأ�ضعار  يف  ارتفاًعا  يعني 

وقت الو�ضول اإىل الأ�ضواق العاملية.

يف  املندب  باب  عبور  عن  ال�ضتعا�ضة  ميكن 

حال اإقفاله، من خالل الأنابيب ال�ضعودية �رشق-
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التي   )East –West oil pipeline( غ��رب 

مليون   4.8 تبلغ  نقل  بقدرة  اململكة  تعرب 

برميل يومًيا.

دول��ي��ة  م�����ض��األ��ة  امل�ضيق  ه���ذا  اأم���ن  اأ���ض��ب��ح 

ا بعد ظهور اأعمال القر�ضنة ال�ضومالية  خ�ضو�ضً

والتي طالت �ضفن النقل وال�ضحن الدولية قرب 

ال�ضمالية،  ال�ضومالية  ال�ضواطىء 

اأو يف خليج عدن وامل�ضيق نف�ضه، 

اأو يف البحر الحمر، اأو بحر العرب.

م�سيقا �لبو�سفور و�لدردنيل

ي���ق���ع م�����ض��ي��ق��ا ال���ب���و����ض���ف���ور 

والدردنيل �ضمن الأرا�ضي الرتكية 

اآ�ضيا  ق��ارت��ي  ب��ني  م��ا  ويف�ضالن 

البو�ضفور  م�ضيق  ي�ضل  واوروب��ا. 

ال�ضمال  يف  الأ���ض��ود  البحر  بني  ما 

وي�ضل  ال���رتك���ي،  م���رم���رة  وب��ح��ر 

ببحر  مرمرة  بحر  الدردنيل  م�ضيق 

اإيجة )بني تركيا واليونان( التابع 

للبحر املتو�ضط.

البو�ضفور  م�ضيق  ط��ول  يبلغ 

بني  ما  وعر�ضه  كلم،   30 ح��واىل 

وه��و  م���رت،  و3000  م����رًتا   550

ي�����ض��ن��ف ���ض��م��ن ط����رق امل��الح��ة 

�ضنوًيا  وي��ع��ربه  احل���رة،  ال��دول��ي��ة 

منها  �ضفينة  األ���ف   50 م��ن  اأك���رث 

لنقل  �ضفينة  اآلف   5 عن  يزيد  ما 

دول  م��ن  وغ���از(  )ب���رتول  الطاقة 

اأوروب��ا. وقد مت بناء  حو�ض بحر قزوين باجتاه 

ج�رشين فوق امل�ضيق هما ج�رش البو�ضفور وج�رش 

امل�ضيق  هذا  ويعترب  الفاحت.  حممد  ال�ضلطان 

من نقاط الختناق احليوية، احلرجة وال�ضعبة يف 

حركة النقل البحري ب�ضبب طبيعته اجلغرافية، 

وبخا�ضة يف نقاطه ال�ضيقة. قدرت كمية النفط 

والغاز التي عربته العام 2009 ب� 2.9 مليون 

الأ�ضود  البحر  اليوم، وتعترب مرافىء  برميل يف 

من  الطاقة  لت�ضدير  الأ�ضا�ضية  امل��راك��ز  م��ن 

رو�ضيا ودول الحتاد ال�ضوفياتي ال�ضابق.

دفع  هذا  الزجاجة  عنق  عبور  يف  الإختناق  اإن 

ال�ضلطات الرتكية وبع�ض الدول امل�ضتقلة عن 

ممرات  عن  التفتي�ض  اإىل  ال�ضوفياتي  الحت��اد 

بديلة عن اخلط الرو�ضي لنقل الطاقة وبخا�ضة 

 - باكو  اأنابيب  خط  ولعل  قزوين،  منطقة  من 

تبلي�ضي - �ضيحان كان ا�ضتجابة لهذا التحدي. 

وقد مت اجناز هذا اخلط الذي ميتد من باكو يف 

اأذربيجان على بحر قزوين اإىل تبلي�ضي يف جورجيا 

ثم عرب الأرا�ضي الرتكية اإىل منطقة �ضيحان اأو 

الرتكي،  املتو�ضط  البحر  �ضاحل  على  جيهان 

بطول يبلغ 1776 كلم، وبداأ �ضخ 

بقدرة   2006 العام  فيه  البرتول 

مليون برميل يف اليوم. وكرّد على 

بناء هذا اخلط، ولتجنب املرور عرب 

رو�ضيا  دعمت  الرتكية  امل�ضائق 

بناء خط اأنابيب بني بورغا�ض على 

�ضاطىء بلغاريا على البحر الأ�ضود 

ال�ضاطىء  على  الك�ضندروبويل  اإىل 

عن  قلياًل  ي��زي��د  ب��ط��ول  ال��ي��ون��اين 

300 كلم، وبقدرة نقل تقدر مبا 

�ضنوًيا،  مليون طن  بني 35 و50 

وه��ي ت��ق��ارب ق���درة خ��ط ب��اك��و - 

ه��ذا  ول��ك��ن  ج��ي��ه��ان،   - تبلي�ضي 

�ضعوبات  يواجه  زال  ما  امل�����رشوع 

التناف�ض  ب�ضبب  تنفيذه  يف  �ضتى 

يف �ضيا�ضات الطاقة ومد الأنابيب 

وال��ن��ف��وذ ب��ني رو���ض��ي��ا م��ن جهة، 

والوليات املتحدة، وبع�ض الدول 

الوروبية من جهة ثانية.

اأنابيب  خ��ط  م�����رشوع  ف��اإن  كذلك 

ال��غ��از ن��اب��وك��و ل��ن��ق��ل ال��غ��از من 

اأو  قزوين،  بحر  عرب  تركمن�ضتان، 
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من اإيران، اأو قطر عرب تركيا اإىل اأوروبا، ما زال 

بجيوبوليتيك  تتعلق  وعوائق  م�ضاعب  يواجه 

دول املنطقة وجيو�ضرتاتيجيات الدول الكربى.

م�سيق جبل طارق

ي�ضل م�ضيق جبل طارق بني البحر املتو�ضط 

واملحيط الأطل�ضي، ويف�ضل بني جنوب ا�ضبانيا 

و�ضمال غرب اإفريقيا، وي�ضل عر�ضه يف اأ�ضيق 

نقطة اإىل 13.8 كلم، مما يدل على وجود ممر 

من املياه الدولية يف و�ضطه. ويقع جبل طارق 

عن  م�ضاحتها  تزيد  ل  جزيرة  �ضبه  يف  احل�ضني 

6.5 كم2.

عن  ح��اًدا  ارتفاًعا  طارق  جبل  �ضخرة  وترتفع 

جميع اجلهات التي حتيط بها )نحو 389 مرًتا 

فوق م�ضتوى �ضطح البحر( ما عدا اجلهة الغربية 

كلم،   58 امل�ضيق  طول  يبلغ  اخلليج.  باجتاه 

 935 نحو  يبلغ  املالحي  جم��راه  يف  جزء  واأعمق 

مرًتا، واأقل عمق فيه 320 مرًتا.

يكت�ضب جبل طارق اأهمية كبرية بالن�ضبة اإىل 

التي ل متلك  الأوروب��ي��ة، وبخا�ضة تلك  ال��دول 

بريطانيا  مثل  املتو�ضط،  البحر  على  موانىء 

التي كانت خالل �ضيطرتها على قناة ال�ضوي�ض 

قادرة على م�ضايقة دول البحر املتو�ضط باإغالق 

جبل  وم�ضيق  القناة 

طارق.

ي���ت���م���ي���ز م�����ض��ي��ق 

بكثافة  ط���ارق  ج��ب��ل 

فيه،  امل��الح��ة  ح��رك��ة 

نحو  يومًيا  تعربه  اإذ 

عدا  ما  �ضفينة   150

ال�ضغرية  ال���ق���وارب 

والغوا�ضات.

ع��ربه %5  كما مي��ر 

م��ن جت����ارة ال��ب��رتول 

وُت�ضكل  ال��ع��امل��ي��ة، 

ثلث  البرتول  ناقالت 

ال��ت��ي تعرب  ال�����ض��ف��ن 

يعادل  مب��ا  امل�ضيق 

نحو 18 األف ناقلة يف 

ال�ضنة.

يومًيا  ت��ع��ربه  ك��م��ا 

الركاب  نقل  ق��وارب 

طنجة  بني  ة(  )معديَّ

امل���غ���رب���ي���ة وم�����دن 

ال�ضاحل الأوروبي. 

م�سائق �لد�منارك

امل�ضائق  هذه  تقع 

البلطيق  ب��ح��ر  ب���ني 

وبحر ال�ضمال، وميكن 

كييل،  قناة  اإ�ضافة 

يف اأق�ضى جنوب �ضبه 

ج���زي���رة ال����دامن����ارك 

كمية  ت��ق��ّدر  اإل��ي��ه��ا. 

ال��ن��ف��ط ال��ت��ي ع��ربت 

ال��دامن��ارك  م�ضائق 

اليوم،  يف  برميل  مليون  ب���3.3   2009 العام 

العام 2005 )2.4  ارتفاًعا كبرًيا عن  م�ضجلة 

زيادة  اإىل  ذلك  �ضبب  ويعزى  برميل(،  مليون 

�ضادرات رو�ضيا عرب مرافئها على بحر البلطيق.

قناة �ل�سوي�ض 

تقع قناة ال�ضوي�ض يف م�رش، وهي تربط البحر 

الحمر وخليج ال�ضوي�ض بالبحر املتو�ضط بطول 

مالحي يبلغ حواىل 120 ميالً )193كلم(.

العام  القناة  ع��ربت  التي  ال�ضفن  ع��دد  ق��در 

منها  �ضفينة،%20  األ��ف   18 ب��ح��واىل   2010

ال��غ��از  ال���ب���رتول و5% ت��ن��ق��ل  ح��ام��الت ت��ن��ق��ل 

الطبيعي امل�ضيَّل )LNG(. وقّدر وزن احلمولة 

من البرتول والغاز وم�ضتقاتهما بحواىل 11 اإىل 

13 باملئة من اإجمايل وزن الب�ضائع التي عربت 

 2 بحواىل  العابرة  النفط  كمية  وقدرت  القناة، 

من   %5 يقارب  ما  اأي  اليوم،  يف  برميل  مليون 

العام.  لذلك  العاملية  البحرية  النفط  جت��ارة 

وعمقها  م��رت(   200 )ح��واىل  القناة  عر�ض  اإن 
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العمالقة  للناقالت  ي�ضمحان  ل  )حواىل22مرًتا( 

 ،ULCCو VLCC باجتيازها ول �ضيما فئات

الدوران  اىل  م�ضطرة  ال�ضخمة  الناقالت  فهذه 

حول راأ�ض الرجاء ال�ضالح يف جنوب افريقيا يف 

طريقها اإىل اأوروبا اأو القارة المريكية.

دفع اإغالق قناة ال�ضوي�ض بع�ض الدول العربية 

اإن�ضاء خط انابيب بديل يعرف با�ضم  اإىل  وم�رش 

البحر  على  ال�ضخنة  عني  من  وميتد  »�ضوميد« 

الأحمر اإىل �ضيدي كرير غربي ال�ضكندرية بطول 

حواىل 320 كلم، وهو خط مزدوج للغاز والنفط، 

متلكه �رشكة اأنابيب البرتول العربية. وقد �ضكل 

هذا اخلط حاًل للناقالت ال�ضخمة التي ل ميكنها 

عبور القناة، فهي تفرغ حمولتها يف م�ضايف عني 

النابيب  ال�ضخنة، ومن ثم يتم نقلها عرب هذه 

اإىل �ضاطىء البحر املتو�ضط قرب ال�ضكندرية. 

وتبلغ طاقة اأنابيب �ضوميد حواىل 2.3 مليون 

برميل يف اليوم، بينما تقدر طاقة اخلط والقناة 

)يعمالن مًعا( ب�4 ماليني برميل يف اليوم.

قناة بنما

ت��ق��ع ه���ذه ال��ق��ن��اة يف ب��ن��م��ا يف ام��ريك��ا 

باأهمية  الو�ضطى، وهي طريق بحري ميتاز 

كربى، كونه ي�ضل ما بني املحيط الهادىء 

يبلغ  الأطل�ضي.  واملحيط  الكاريبي  والبحر 

يف  وعر�ضها  كلم   80 ح��واىل  القناة  ط��ول 

بع�ض الأماكن ل يتخّطى 35 مرًتا، لذلك ل 

 size( اأبعاد حمددة  الَّ �ضفن ذات  تعربها 

وزنها  يزيد  ل   )vessel-PANAMAX

عن 108  عر�ضها  يزيد  ول  طن،  األ��ف   80 عن 

نواظم  اإ�ضتخدام  العبور  هذا  وي�ضتلزم  اأق��دام. 

يجعل  مما  بدقة  تنظمه  خا�ضة  حتكم  ومراكز 

اإىل  بالن�ضبة  ثانوية  الطاقة  نقل  يف  اأهميتها 

�ضواها من نقاط الختناق العاملية. 

اأنها تتيح اخت�ضار  لكن اأهمية هذه القناة يف 

التي  ال�ضفن  رح��ل��ة  م��ن  ك��ل��م   12500 ن��ح��و 

ال�رشقي  ال�ضاحل  على  ن��ي��وي��ورك  م��ن  تنتقل 

���ض��ان  اإىل  الأم���ريك���ي���ة  امل��ت��ح��دة  ل���ل���ولي���ات 

فرن�ضي�ضكو على ال�ضاحل الغربي، لذلك فهناك 

وقد  �ضنوًيا.  تعربها  �ضفينة  األ��ف   14 ح��واىل 

املتحدة  ال��ولي��ات  �ضلطة  حتت  القناة  بقيت 

ال�ضلطات  اإىل  عادت  حني    1999 العام  حتى 

البنمية. وتعمل هذه ال�ضلطات اليوم بالتعاون 

تو�ضيع  على  واليابان  املتحدة  ال��ولي��ات  مع 

لتتمكن  املحيط  م�ضتوى  على  وجعلها  القناة، 

ال�ضفن الكبرية من عبورها ب�ضهولة و�رشعة. 

�ملر�جع:

 - C.I.A. World Fact book.

- Eastern Bloc Research.

 - International Maritime Bureau.

- Panama Canal Authority.

- Suez Canal Authority.

- U.S. Energy Information.

                                                                     VLCC =Very Large Crude Carrier
وزنها ما بني 160 الف طن و320 الف طن.

 ULCC =Ultra Large Crude
Carrier
وزنها ما بني 320 الف طن و550 الف طن.
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اإعداد:

تريز من�صور

واحـات من الإنتاجيـة وال�صّحـة والنظافـة واجلمال    وبريوت تلتحـق بهـا

املدن 

الذكية

قّدمت »املدن الرقمية اأو الذكية« 

بديالً كامالً لإقت�صاد عاملي اأكرث فعالّية 

واإن�صانية واإنتاجية و�صّحة ونظافة ورونًقا 

وجمالً. وهي باتت ت�صكل اليوم ركيزة 

م�صتقبل الب�رشّية، وقد �صّيد العديد من 

الدول من�صاآتها للمدن الذكية التي باتت 

�صورة باهرة عن تطور الإجناز الب�رشي يف 

جمالت التكنولوجيا والعمران. 

»املدينة الرقمية«، م�صطلح يعني 

اإ�صتخدام التكنولوجيا ب�صكل مركزي 

متطور يف كل �صيء، ما 

يوؤدي اإىل حت�صني م�صتوى 

حياة املجتمعات والتجّمعات 

ال�صكانية املختلفة.

من ال�صناعة اإىل املعلومات

م��ع ح��ل��ول ال��ق��رن احل���ادي وال��ع�����ري��ن، اأّدى 

الإت�ساع الكبري لتكنولوجيا املعلومات، اإخرتاًعا 

اإىل نقل العامل ب�سكل مت�سارع من  وا�ستخداًما، 

وب��رزت  املعلومات.  ع�ر  اإىل  ال�سناعة  ع�ر 

احلياة  من  جزًءا  اأ�سبحت  ومفاهيم  م�سطلحات 

الإقت�ساد  جم��ال  ففي  للمجتمعات.  اليومية 

ب���رزت م��ف��اه��ي��م م��ث��ل ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة 

الإلكرتونية.  والنقود  الإلكرتونية  والأع��م��ال 

الربيد  مفاهيم  ب��رزت  الت�سال،  جم��الت  ويف 

واجلامعة  الإل��ك��رتوين  والتعليم  الل��ك��رتوين 

احلكومة  احلكومي،  املجال  ويف  الإلكرتونية. 

اأدى  وقد  الإلكرتونية...  واملدينة  الإلكرتونية 

كل ذلك اإىل ظهور جمتمع املعلومات، وتبلورت 

ومهند�سو  املعرفة  ع��ّم��ال  مثل  ج��دي��دة  مهن 

ومطّورو  الإلكرتونية  اخلدمة  ومزّودو  املعرفة، 

املواقع الإلكرتونية للموؤ�س��سات ...اإلخ.

الكفاءة  زيادة  التكنولوجيا يف  اأ�سهمت  ولقد 

وحت�سني  والإداري����ة،  الإقت�سادية  والفعالية 

الأمن  وحتقيق  الإجتماعية  العدالة  م�ستويات 

اإنتقال  كفاءة  ورفع  الإقت�سادي  النمو  وزيادة 

الوقت  ويف  احل��دود.  عرب  الإ�ستثمارية  الأم��وال 

عينه، خّففت من الكلفة الإقت�سادية يف جمالت 

وال��روت��ني،  البريوقراطية  وح��ا���رت  خمتلفة 

ت الإج������راءات ال��ت��ي ت��ه��در امل��ق��درات  وق�����رّ

�سبكات  على  ال�سغط  م��ن  وقّللت  وال��وق��ت، 

من  وخّف�ست  ال��ط��رق،  على  والإزدح���ام  النقل 

ن�سب  من  وبالتايل  الطاقة،  ا�ستخدام  معدلت 

اجل��رمي��ة  م�����س��ت��وي��ات  قّل�ست  ك��م��ا  ال��ت��ل��وث، 

وخماطر العمل يف امل�سانع واملكاتب. وقد اأّدت 

اإىل  باملجمل،  التقنية  مقدرات  من  الإ�ستفادة 

والتجّمعات  املجتمعات  حياة  م�ستوى  حت�سني 

ال�سكانية املختلفة. 

 مل تعد »املدن الذكية« اأو »املدن الرقمية« 

�سوًرا ترتاءى لنا من اخليال العلمي، بل اأ�سبح 

دول  ع��دة  يف  ال��واق��ع  اأر����ض  على  وج���ود  لها 

الذكية«  »املدينة  تطّورت  ولقد  العامل.   حول 

فاأ�سبحت مفهوًما �سامالً ومرتابًطا ومت�سّعًبا، بل 

مدر�سة عمرانية جديدة قائمة بحد ذاتها. وفق 

هذا املفهوم يتّم اإ�ستخدام التكنولوجيا ب�سكل 

وّفرنا  م��ا  ف���اإذا  ���س��يء.  ك��ل  م��رك��زي متطور يف 

الإنرتنت »وايرلي�ض« )ل�سلكًيا wireless( يف 

اأحد ال�سوارع ي�سبح لدينا »�سارع ذكي«، واإذا ما 

اإعتمدنا نظاًما اإلكرتونًيا وتقنًيا متكامالً يف اأحد 
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واحـات من الإنتاجيـة وال�صّحـة والنظافـة واجلمال    وبريوت تلتحـق بهـا

املباين املتوافق مع ال�روط البيئية )ا�ستعمال 

كامل للطاقات املتجددة( ي�سبح لدينا »مبنى 

ال��ذك��ي« واحلكومة  »ال��ب��ي��ت  ذك���ي«، وه��ن��اك 

الإل��ك��رتون��ي��ة ال��ذك��ي��ة و»ال�����س��ي��ارة ال��ذك��ي��ة« 

و»الهاتف الذكي« ) Smart phone(. وعليه 

جلميع  �سامالً  الذكية  املدينة  مفهوم  يكون 

حتتية  بنية  ظل  يف  الع�رية،  احلياة  تفا�سيل 

متطورة متتثل ل�روط البيئة ال�سليمة.

من اأوروبا اىل العامل 

اأو  الرقمية«  »امل��دي��ن��ة  م�سطلح  اإ�سُتخدم 

الأوروب��ي  املوؤمتر  يف  الأوىل  للمرة  »الذكية«، 

والعام 1996  العام 1994،  الرقمية  للمدينة 

الرقمية  املدينة  »م�����روع  الأوروب��ّي��ون  د�ّسن 

ث��م تبّنت  الأوروب����ّي����ة« يف ع���دد م��ن امل����دن، 

مدينة  اأ�سا�سي  ب�سكل  الأوروب��ي��ة  ال�سلطات 

اأم�سرتدام كمدينة رقمية تلتها مدينة هل�سنكي. 

وب���رزت يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة اآن����ذاك عدة 

اإل  حماولت لإعالن بع�ض املدن كمدن رقمية، 

الطابع  التجاري ولي�ض  الطابع  اأخذ  اأّن معظمها 

املدين ال�سامل للمدينة. 

تطبيقات  على  اليوم  العاملية  الأمثلة  ومن 

املدن الذكية يف اأمريكا، مدن اأتلنتا، بو�سطن، 

���س��ي��ك��اغ��و، دال������ض، ل��و���ض اأجن��ل��و���ض، �سان 

فران�سي�سكو، ووا�سنطن...

 منطقتنا العربية لي�ست بعيدة على الإطالق 

م�ساريع  فهناك  الذكية«،  »املدن  ت�سييد  عن 

اأطلق ال�سيخ  الإم��ارات، حيث  قائمة يف كل من 

الدولة  اآل مكتوم نائب رئي�ض  حممد بن را�سد 

حاكم دبي مبادرة املدن اخل�راء العام 2007، 

ال��ت��داب��ري  ع��ل��ى تعميم  ال��ي��وم  ق��ائ��م  وال��ع��م��ل 

ال���دول  معظم  يف  الإل��ك��رتون��ي��ة  وال��ت��ع��ام��الت 

ال�سعودية  يف  �سيما  ول  والعربية،  اخلليجية 

والكويت وقطر وم�ر. 

بريوت الرقمية على م�صاحة 5 اآلف مرت 

مربع 

جنيب  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  رعى  لبنان،  يف 

م�روع  اإنطالقة  الفائت،  اأيلول   3 يف  ميقاتي 

 Beirut Digital الرقمية  ب��ريوت  »منطقة 

مبنية  م�ساحة  على  اأوىل،  مرحلة  District« يف 
تقارب ال� خم�سة اآلف مرت مربع، اإذ يبداأ العمل 

ب�»املنطقة الرقمية«، عرب مبنى واحد يف منطقة 

البا�سورة، ومبنى اآخر يكتمل ترميمه بعد حواىل 

ثالثة اأ�سهر يف املنطقة نف�سها.

يعّد  ال��ذي  للم�روع،  الإجمالية  امل�ساحة  اأم��ا 

وزير  م�ست�سار  وف��ق  لبنانًيا،  نوعه  من  الأول 

ف�»�ستبلغ  قبي�سي،  كرمي  املحامي  الت�سالت 

40 األف مرت مربع مبني، خالل ال�سنوات اخلم�ض 

عند  الرقمية«  »املنطقة  و�ستوفر  املقبلة. 

اكتمالها حواىل ثالثة اآلف اإىل اأربعة اآلف فر�سة 

والتكنولوجيا  املعلوماتية  جم��الت  يف  عمل 

و�سناعة البتكار والإبداع يف بريوت«. 

اأع��ل��ن وزي���ر الإت�����س��الت نقول  يف امل��ق��اب��ل 

�سحناوي اأنه »يف غ�سون �سنة �سنفتح مًعا مدًنا 

اأن  وراأى  لبنان«.  اأنحاء  كل  يف  عديدة  رقمية 

»لبنان قادر على اأن يتفوق يف هذا املجال خالل 

على  الأفرقاء  يتوّحد  اأن  �رط  �سنوات،  خم�ض 

التعبري  بحرية  نتمتع  لأننا  القطاع،  هذا  تطوير 

الفريدة من نوعها يف املنطقة«.
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مف�توحة  امل�������روع  »اأب������واب  اأن  اأك����د  واإذ 

واللبنانيني  الأجنبية  ال�����رك��ات  ل�ستقطاب 

اأن »منطقة بريوت  العاملني يف اخلارج، ك�سف 

فيها  �ستظهر  فعلية  م�ساحة  اأول  الرقمية« 

امليزات، لتنجز �سلعاً رقمية �ستده�ض العامل«.

اأهداف امل�رشوع اللبناين

يهدف امل�روع اللبناين اإىل خلق بيئة متكاملة 

يف  يعملون  الذين  والأف��راد  ال�ركات  لت�سجيع 

املجالت التكنولوجية اإىل فتح مكاتب لهم يف 

اأعمالهم،  لبنان، عرب توفري املقّومات لنطالق 

والت�سهيالت  احلوافز  من  ال�ستفادة  ا  خ�سو�سً

الر�سمية وتقدمي اأ�سعار ت�سجيعية لبدلت اإيجار 

املكاتب يف بريوت، وذلك يف مكان تتوافر فيه 

وات�سالت...  انرتنت  من  متكاملة  حتتية  بنية 

باأ�سعار تناف�سية.

وال�ركات  املكاتب  الأول  املبنى  ويت�سمن 

واملعلوماتية  التكنولوجيا  جمالت  يف  العاملة 

املبنى  تخ�سي�ض  �سيتم  بينما  والت�سالت، 

للم�روع،  احلا�سنة  بريتيك«،  الآخرل�»جمعية 

والأف��راد  ال�ركات  عمل  ت�سهيل  مهماتها  ومن 

واحت�سانهم. 

اإن�ساء  الرقمية«،  ب��ريوت  »منطقة  وتلحظ 

تعزيز  يف  للم�ساهمة  وم��ق��اه  ومطاعم  ح��دائ��ق 

اخل��ربات  تبادل  عرب  للعمل،  احلا�سنة  البيئة 

من  واح��دة  كتلة  ت�سكل  بحيث  واملعلومات، 

اأهدافها امل�ساعدة يف بروز اأفكار جديدة وتعزيز 

التعاون بني العاملني يف املنطقة. 

بالكامل،  امل�روع  هذا  اخلا�ض  القطاع  ميّول 

اأ�سعار  تقدمي  على  ال��دول��ة  دور  يقت�ر  فيما 

فيه،  ال�ستثمار  لت�سجيع  وح��وافز  خمّف�سة 

وامل�ساعدة يف الرتويج له حملًيا وخارجًيا. 

و�سيكون ممكنًنا تعميم امل�روع خارج بريوت، 

املناطق  جميع  يف  رقمية  مناطق  خلق  ع��رب 

اللبنانية، مع مراعاة خ�سو�سية كل منطقة، وما 

يتمتع بها اأبناوؤها من خربات.

وبناء على ما تقّدم، فاإن املدينة الإلكرتونية 

رفاهية  لتحقيق  املهمة  الو�سائل  من  و�سيلة 

املجتمعات، حيث ينمو فيها الإقت�ساد وينخرط 

الأبناء يف معرفة تقنيات الع�ر، وميرح الأطفال 

الق�سور يف هذا  اأما  م�ساحات جميلة خ�راء.  يف 

والتنفيذي  الإداري  املجال، فيكمن يف اجلانب 

اأكرث منه يف اجلانب التقني والفني. 

 امل�صادر:

الرقمية«  »امل��دي��ن��ة  ع��ن  حتليلية  درا���س��ة 

ويكيبيديا،  موقع  فريحات،  حيدر  للدكتور 

�سحيفة النهار.

ت��ت�����س��ف امل���دي���ن���ة ال��رق��م��ي��ة 

باخل�سائ�ض الآتية:

• التو�صيل العري�ض النطاق: 
اإن النطاق العري�ض، بالن�سبة اىل 

املدن الرقمية، اأداة لها القدر نف�سه 

والطرق  ال�رب  مياه  مثل  الأهمية  من 

املمّهدة. وللمدن الرقمية روؤية وا�سحة ب�ساأن 

�سيا�سات  وتنّفذ  فيها  العري�ض  النطاق  م�ستقبل 

لت�سجيع ن�ره واعتماده.

• ال�صمول الرقمي:
ت�سّجع املدن الذكية ال�سمول الرقمي، من خالل تزويد »من ل ميلكون« 

التدريب  واإتاحة  العري�ض،  والنطاق  الرقمية  التكنولوجيا  اإىل  النفاذ 

ل�سقل املهارات والو�سول اإىل اخلدمات احلكومية والتجارية.

• البتكار:
البتكار  اأجل  العري�ض من  النطاق  الذكية  ال�ركات يف املدن  ت�ستعمل 

وا�ستحداث فر�ض العمل وتخفي�ض التكاليف، مع توفري اخلدمات يف اأي 

مكان ويف اأي وقت.

• القوة العاملة املزّودة املعارف:
قيمة  يوّلدون  املعارف  املزودين  العاملني  باأن  الرقمية  املدن   

ّ
تقر

اقت�سادية، ولذا فهي ت�ستخدم تكنولوجيا املعلومات والت�سالت لدعم 

التعليم والتدريب، من اأجل تطوير قوة عاملة ماهرة.

موا�صفات

املدينة

الرقمية





ربوفسصور عصصام صصليبا
ال

تقنّية ثورية

عصصام  الربوفسصور  ط��ّور  �صنوات  خمسس  منذ 

واحلنجرة،  والأن���ف  الأذن  اختصصاصصي  صصليبا 

 CHUM Centre يف  وال��ب��اح��ث  واجل�����راح 

 Hospitalier Universitaire de
الأذن  طبلة  لعالج  ثورية  تقنية   ،Montreal
املثقوبة اأو راأبها يف وقت ل يسصتغرق اأكرث من 

الأ�صا�صية  امل��واد  من  يتطلب  ول  دقيقة،   20

 Hyaluronic( الهيالورونيك  حم�س  �صوى 

Acid(، وكمية صصغرية من الدهون )Fat Graft( املاأخوذة من الرقبة، 
ا�صم  صصليبا  الربوفسصور  عليها  اأطلق  التقنية  هذه  مو�صعي.  خمدر  مع 

 .Hyaluronic Acid Fat Graft Myringoplasty HAFGM
وترميم الطبلة عملية جراحية يتم لإصصالح غ�صاء طبلة الأذن عندما تكون 

 myringotomy اأنبوب  من  خلع  اأو  اإصصابة  اأو  صصدمة،  نتيجة  مثقوبة 

)املعروف اأي�ًصا با�صم اأنبوب �صغط املعادلة(. ويسصمح الرتميم اجلراحي 

ا  للثقب با�صتعادة املري�س السصمع ومنع التهابات الأذن املتكررة، خصصوصصً

بعد السصباحة اأو ال�صتحمام تقليدًيا.

اأن العملية ل  اأهم مميزات التقنية التي طورها الربوفسصور صصليبا  من 

ا كامالً اإذ يكفي التخدير املو�صعي، ما يجعلها اأ�صهل للكبار 
ً
تتطلب تخدير

وميكن  دقيقة،   20 من  اأكرث  تتطّلب  ل  وهي  �صواء،  حد  على  والأطفال 

اإجراوؤها يف عيادة خارجية خالل زيارة روتينية اإىل الطبيب الإختصصاصصي، 

وبالتايل فهي متاحة بسصهولة من دون احلاجة اإىل انتظار اأو حتى اإىل فرتة 

مع  التقليدية،  اجلراحة  بفعالية  تتمّتع  اجلديدة  التقنية  تعقبها.  نقاهة 

ا عاًما بالإ�صافة 
ً
العلم اأن هذه الأخرية كانت تتطّلب نحو �صاعتني وتخدير

اإىل البقاء يف املسصت�صفى ملدة يوم اأو يومني والتغّيب عن العمل، ويف ما 

يتعّلق بالأطفال فاإّنهم ي�صطرون اإىل التغّيب عن املدر�صة ملدة ع�رشة اأيام 

ا كبرًيا يف كلفة العملية. 
ً
وي�صاف اإىل كل ما �صبق وفر

العملية التي يتم تنفيذها من خالل جمرى الأذن، تسصمح للجسصم باإعادة 

بناء غ�صاء الطبلة كامالً بعد �صهرين تقريًبا، لأن حم�س الهيالورونيك ميكن 

اأن يحسّصن �صفاء الأنسصجة، فيما تدعم الدهون هجرة اخلاليا من بقايا طبلة 

الأذن. وقد بلغت نسصبة جناح العملية لدى املر�صى البالغني حواىل 92.7 

الأطفال 85.6 يف املئة وفق  يف املئة، ولدى 

اأربع �صنوات على عدد من  درا�صة اأجريت ملدة 

اجلديدة.  التقنية  با�صتخدام  عوجلوا  املر�صى، 

العملية  ه��ذه  صصليبا  الربوفسصور  اأج���رى  وق��د 

طبلة  راأب  يف  فعاليتها  النتائج  اأظهرت  التي 

الأذن ب�صكل كامل، يف كندا وفرنسصا والربازيل 

مئات  منها  ا�صتفاد  بحيث  و�صواها،  والصصني 

املر�صى من الأطفال والبالغني.

نتيجة  تت�رشر  الأذن  طبلة  اأن  بالذكر  واجلدير 

صصدمة، مثل �رشبة على الراأ�س، اأو �صو�صاء عالية 

اإدخ��ال جسصم غريب يف قناة  اأو عن طريق  ج��ًدا، 

الأذن  للتهابات  ميكن  الأطفال،  ولدى  الأذن. 

واأحياًنا  الأذن  طبلة  متّزق  اإىل  توؤدي  اأن  احلادة 

اإىل فقدان السصمع يف الأذن املصصابة. 

الربوف�سور �سليبا يف �سطور

اجلنسصيتني  العام 1969، يحمل  مواليد  الربوفسصور عصصام صصليبا من 

الدكتوراه  �صهادتي  على  وحصصل  الطب  درا�صة  بداأ  والكندية.  اللبنانية 

والختصصاصس )الأنف، الأذن واحلنجرة( من كلية العلوم الطبّية يف اجلامعة 

جامعة  يف  درا�صته  تابع  حيث  كندا  اإىل  �صافر  الثاين.  الفرع  اللبنانية، 

احي 
ّ
وجر لأطباء  امللكي  املعهد  اجلراحة يف  تخصّصصس يف  بعدها  مونريال، 

كندا. وتابع ول يزال املوؤمترات الطبية وكل جديد يف اختصصاصصه.

امللكي  املعهد  ويف  مونريال  جامعة  يف  اجلراحة  قسصم  يف  حالًيا  يعمل 

احني يف كندا، وقد �صبق اأن عمل كربوفسصور موؤ�صسس يف 
ّ
للفيزيائيني واجلر

اجلامعة اللبنانية - الأمريكية يف بريوت.

اجلائزة  منها،  جوائز  عدة  صصليبا  الربوفسصور  حاز  كندا،  يف  عمله  خالل 

وجراحي  واحلنجرة  والأذن  الأن��ف  اأطباء  جلمعية  السصنوي  للموؤمتر  الأوىل 

 Les( املقيمني«  الأطباء  »حمادثات  يف  الأوىل  واجلائزة  والعنق،  الوجه 

 2005( التوايل  على  �صنوات  لعدة   )Entretiens des Résidents
وحتى 2011(. كما نال جائزتي »Le Grand Crus« للربوفسصور الأكرث 

اب الأبحاث« )2010( 
ّ
حما�صة والأكرث اثارة لالإهتمام )2009( وجائزة »عر

من جامعة مونريال. ويف الآونة الأخرية، حصصل على عدة جوائز، منها جائزة 

 Prix de la chambre de commerce du( غرفة التجارة يف مونريال

Montreal Métropolitain( عن تقنيته اجلديدة يف راأب طبلة الأذن، 
وجائزة اأف�صل بروفسصور للعام، وجائزة اإ�صقالبيو�س من مسصت�صفى جامعة 

مونريال يف كندا.
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ت�رشين الأول

لبنان يف العامل

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بو مارون

يف م�صارق الأر�س ومغاربها

الربوف�سور ع�سام �سليبا

يف م�سارق الأر�ض ومغاربها وحيث تتاح لهم الفر�ض، ي�سّجل اللبنانيون الإجناز تلو الآخر 

يف ميادين خمتلفة. الربوف�سور ع�سام �سليبا واحد من هوؤلء وقد بات ا�سمه متداولً على 

نطاق وا�سع يف املحافل الطبّية بف�سل العديد من الإجنازات التي �سّجلها، واأبرزها تقنّية 

ترميم طبلة الأذن املثقوبة بعملية ب�سيطة...

ا�سم متداول على نطاق 

وا�سع يف املحافل

 الطبّية العاملية



ربوفسصور عصصام صصليبا
ال
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ت�رشين الأول

ثقافة وفنون

اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط

نادين لبكي 

ع�ضو حتكيم 

يف مهرجان

البندقية

»مملكة  فيلم  اللبنانية  ال�صاالت  يف  اأطلق 

امل��اج��ري  �صوقي  التون�صي  للمخرج  النمل« 

يتم  اأن  على  املا�صي،  اأيلول  من  الع�رشين  يف 

التح�صري الفتتاح خا�ص له يف م�رش، وفى دول 

املغرب العربي، تون�ص، اجلزائر، واملغرب.

بفيلمه  التنقل  اإىل  الفيلم  خم��رج  وي�صعى 

الذي  الغربي  العامل  لتعريف  العامل  دول  بني 

النظر  بوجهة  ال�صهيوين  الكيان  مع  يتعاطف 

الق�صية  حيال  العربية 

»مملكة  ق�صة  حولها  تدور  التي  الفل�صطينية 

النمل«.

الفيلم،  يف  اأ�صا�صي  حم��ور  وال��دف��ن  ال��راب 

االأح��ي��ان  م��ن  كثري  يف  االإ�رشائيليني  اأن  حيث 

موتاهم،  دف��ن  ح��ق  الفل�صطينيني  يحرمون 

ويخفون اجلثث، منًعا لتحّول اأماكن الدفن اإىل 

حمّجات يزورها اأهل الفقيد. 

الذي  الفيلم  اأحداث  تنطلق  الزاوية  هذه  من 

عن  احلديث  من خالل  فل�صطني  تاريخ  يتناول 

املوتى، وما هو موجود حتت االأر�ص، من عظام 

ومقابر يتم جرفها من قبل العدو ال�صهيوين.

الفيلم اإنتاج عربي م�صرك بني م�رش و�صوريا 

مت  وقد   ،ART قنوات  اإىل  باالإ�صافة  وتون�ص 

ت�صويره يف تون�ص و�صوريا.

مملكة النمل: تاريخ الق�ضية الفل�ضطينية

ب��ع��د 11 ي��وًم��ا م��ن ع��رو���ص االأف���الم 

واحل���ف���الت وامل���ق���اب���الت ال�����ص��ح��اف��ي��ة 

والتقاط �صور امل�صاهري، اختتم مهرجان 

ال�  دورت��ه  ال��دويل  ال�صينمائي  البندقية 

اأيلول( باإعالن جوائز  69 ) 29 اآب - 8 

امل�����ص��اب��ق��ة ال��ر���ص��م��ي��ة وت��وزي��ع��ه��ا على 

�صاطئ الليدو.

فيلم  اأف�صل  عن  الذهبي  االأ�صد  جائزة 

اجلنوبي  الكوري  الفيلم  ن�صيب  من  كانت  املهرجان  يف 

»باييتا« الذي تناف�ص مع 18 فيلًما يف امل�صابقة الر�صمية. وتدور 

ق�صة الفيلم حول مواجهة بني �صخ�ص مراٍب وامراأة غام�صة تزعم 

اأنها اأمه.

جوائز  من  االأ���ص��د  ن�صيب   »The Master« فيلم  ح�صد  كما 

ملخرجه  ذهبت  التي  الف�صي  االأ�صد  جائزة  جانب  فاإىل  املهرجان، 

بول توما�ص اأندر�صون، ح�صد بطال الفيلم، فيليب �صيمور هوفمان 

وجواكني فينيك�ص، جائزة اأف�صل ممثل، منا�صفة.

واختارت جلنة حتكيم املهرجان برئا�صة املخرج االمريكي مايكل 

مان املمثلة هادا�ص يارون جلائزة اأح�صن ممثلة عن دورها يف فيلم 

اإحدى  »فل ذا فويد« )Fill the void(، وهو فيلم يتناول حياة 

اجلاليات اليهودية االأرثوذك�صية املغالية يف الت�صدد.

املميزة  العربية  امل�صاركة  العام،  هذا  املهرجان  يف  وامللفت 

اللبنانية  واملمثلة  املخرجة  خالل  من  املرموقة  لبنان  وم�صاركة  عموًما 

نادين لبكي، التي ح�رشت كع�صو جلنة حتكيم عن فئة »اأوريزنتي«.

وياأتي اختيار لبكي نتيجة اأعمالها التي تّوجت هذه ال�صنة بنجاح عاملي 

تر�صيحها  اإىل  باالإ�صافة  لوين«،  »وه��الأ  الثاين  الطويل  لفيلمها  ملفت 

جلائزة غو�صي للمراأة يف ال�صينما.

يف  ال�صينمائية  املهرجانات  اأهم  من  يعد  البندقية  مهرجان  اأن  يذكر 

العامل، ا�صوة مبهرجاين »كان« و»برلني«، وطلبه م�صاركة خمرج اأو ممثل 

ا واعراًفا باإجنازاته.
ً
يف جلان حتكيمه يعد تقدير





ح�������از ال��ن��ق��ي��ب 

اليا�س يو�سف رزق 

ما�سرت  اجلوية،  القوات  من 

كلية  من  الأع��م��ال  اإدارة  يف 

اإدارة الأعمال يف جامعة البلمند.

����س���ّن���ف امل������ازم 

ح�سان  ا�سكندر  الأول 

م����ن ف�����وج ال��ت��دخ��ل 

بني  الأول  ال���راب���ع، 

طاب دورة الهند�سة 

التاأ�سي�سية لل�سّباط، 

اململكة  يف  ت��اب��ع��ه��ا 

الها�سمية.  الأردن��ي��ة 

طليع  ���س��ّن��ف  وق����د 

الدورة بدرجة ممتاز.
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ت�رشين الأول

جي�ش العلم والثقافة
ما�سرت يف

اإدارة الأعمال

للنقيب

اليا�س رزق

املالزم الأول ا�سكندر ح�سان ي�سّنف اأولً يف دورة 

الهند�سة التاأ�سي�سية يف الأردن

اإجازة يف العلوم ال�سيا�سية 

والإدارية  للمالزم الأول

البحري زياد من�سور

زياد  البحري  الأول  امل��ازم  حاز 

القوات  خليل من�سور من مدر�سة 

البحرية، اإجازة يف العلوم ال�سيا�سية 

والإدارية يف كلية احلقوق والعلوم 

اجلامعة  يف  والإداري���ة  ال�سيا�سية 

اللبنانية.

�سهادة امتياز فني يف 

اخت�سا�س خمتربات الأ�سنان 

للجندي حممد حجازي

ن�����ال اجل����ن����دي حم���م���د ق��ا���س��م 

ح��ج��ازي م��ن ف��وج احل���دود الربية 

الفني  الم��ت��ي��از  �سهادة  ال��ث��اين، 

- اخ��ت�����س��ا���س ع��ل��وم خم��ت��ربات 

العامة  امل��دي��ري��ة  م��ن  الأ���س��ن��ان 

للتعليم املهني والتقني.

دبلوم مهند�س مدين

للمالزم الأول خالد املغبط

عاطف  خالد  الأول  امل��ازم  ن��ال 

احل��ادي  امل�ساة  ل��واء  من  املغبط 

ع�رش، دبلوم مهند�س مدين من كلية 

الهند�سة يف اجلامعة اللبنانية.

�سهادة امتياز فني يف 

اخت�سا�س الأنظمة وال�سبكات 

للمجند املمددة خدماته 

يو�سف �سالمي

خدماته  امل���م���ّددة  امل��ج��ن��د  ح���از 

�سامي من فوج  الل�ه  عبد  يو�سف 

المتياز  �سهادة  الثاين،  املدفعية 

ال��ف��ن��ي - اخ��ت�����س��ا���س الن��ظ��م��ة 

وال�����س��ب��ك��ات م��ن امل��دي��ري��ة 

ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 

املهني والتقني.

اإجازة يف اللغة 

الإنكليزية واآدابها 

للمعاون الأول

ح�سني طبيخ

الأول  امل����ع����اون  ح����از 

ح�����س��ني ع���ون ط��ب��ي��خ من 

ع�رش،  الثاين  امل�ساة  ل��واء 

الآداب  كلية  من  واآداب��ه��ا  الإنكليزية  اللغة  يف  تعليمية  اإج��ازة 

والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.

اإجازة يف احلقوق 

للمعاون الأول

ح�سني هدوان

الأول  امل���ع���اون  ن����ال 

من  ه��دوان  اأحمد  ح�سني 

لاإدارة،  العامة  املديرية 

اإجازة يف احلقوق من كلية 

احلقوق والعلوم ال�سيا�سية والإدارية يف اجلامعة اللبنانية.







بقلم: حممد �سلمان

�أ���س��ت��دف��ئ ه��وي��ة وط��ن��ي 

�ل��ع�����س��ي ع��ل��ى �لأع��ا���س��ر، 

و�أغر�س يف �أر�سه: �أرًز� �أخ�رض 

�أن�سج  �خلريف،  على  ع�سًيا 

�بي�ٍس ع�سًيا  �ساًل  من ثلجه: 

غيمه  و�أ�سامر  �ل�سو�د،  على 

وج���د�ول  ينابيع  �مل��اط��ر: 

� وبحر�ت.
ً
و�أنهار

�لع�سي  بتاريخه  و�أ���س��م��خ 

بعمر�نه  و�أعلو  �لتزوير،  على 

و�أقوى  �لدمار،  على  �لع�سي 

على  �ل��ع�����س��ي��ة  ب���وح���دت���ه 

بكيانه  و�أحت�ّسن  �لتق�سيم، 

و�أرّدد  �ل��زو�ل،  على  �لع�سي 

ن�سيده �لع�سي على �لن�سيان، 

و�أجدد ح�سارته �لع�سية على 

باأبجديته  و�أح��اور  �لإندثار، 

�لدنيا  عّلمت  �لتي  �لعبقرية 

و�سناعة  و�ل��ن��ط��ق  �ل��ك��ت��اب��ة 

�حلرف.

دون  م��ن  بنف�سك  واث��ًق��ا  ك��ن 

غ�����رور، وم��ت��وا���س��ًع��ا م���ن دون 

�سعف، و�سجاًعا من دون تهّور، 

ارجت�����ال،  دون  م���ن  وم����ب����ادًرا 

ت��ط��ف��ل،  دون  م���ن  وم��ت��ح��دًث��ا 

ت��ب��ذي��ر،  دون  م����ن  وم���ع���ط���اًء 

ومقت�سًدا من دون بخل، وحذًرا 

من دون خ�وف، و�رسيًع��ا من دون 

�رسود،  دون  من  وم�ستمًعا  ع، 
ّ
ت�رس

و�ساحب دعوة من دون ادعاء.

غر  معنوية  م�ساحة  وطني: 

و�إر�دة  للإنتقا�س،  قابلة 

��ستقلل غر قابلة للإحتو�ء، 

و���س��ع��ب و�ح����د غ���ر ق��اب��ل 

�سيادي  وح�سور  للإنق�سام، 

غر قابل للإنقياد.

ال�ساعر:  لدى  اليومية،  احلياة 

الكاتب:  ولدى  ق�سيدة،  م�رسوع 

م�����رسوع م��ق��ال، ول���دى اجل��ن��دي: 

الفالح:  ول��دى  اإنت�سار،  م�رسوع 

م�����رسوع ح���رث، ول���دى ال��ع��ام��ل: 

املري�ض:  ول��دى  رغيف،  م�رسوع 

ال��ك��اذب:  ول���دى  دواء،  م�����رسوع 

ال�سادق  ول���دى  ن��ف��اق،  م�����رسوع 

م�رسوع وفاء وحقيقة.

�لإ�ستقو�ء: �سعف، و�لإدعاء: 

هبوط،  و�لإ���س��ت��ع��لء:  جهل، 

و�لتو��سع �سموخ. 

كالكتابة  ال�رساب،  يف  ال�سباحة 

ال�رساب  ففي  الرياح،  جدار  على 

جفاف، ويف الرياح اختطاف.

من  �أق���وى  �لإر�دة:  �سلح 

�ملوقف  و�سلح  �لآل��ة،  �سلح 

�أب��ق��ى م��ن ���س��لح �مل��وق��ع، 

�سلح  و�ملوقف  �لإر�دة  لأن 

معنوي، و�لآلة و�ملوقع �سلح 

مادي.

الوقوف على الأطالل:

ندب للحظوظ.

والوقوف على الأعتاب: 

اإ�سرتقاق للنفو�ض.

بني  ع���ازل���ة  ج������در�ن  ل 

�أو  �ن��ق�����س��ام  ول  �مل��ن��اط��ق 

ول  �لطو�ئف،  بني  تق�سيم 

ول  �ل��غ��ر،  لإر�دة  �رت��ه��ان 

م�ساومة على �مل�سر.

قّوة القانون:

حماية للحرية.

وقانون القّوة:

اإلغاء للحرية.

�سفراء  اللبنانيون،  املغرتبون 

دائ���م���ون ل��وط��ن��ه��م يف ج��ه��ات 

الوطن الأربع.
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مديرية   - اجلي�ش  قيادة  نعت 

التوجيه، املقدم عبا�ش م�صطفى 

بتاريخ  ا�صت�صهد  ال���ذي  جمعة، 

باإ�صابة  ا 
ً
متاأثر  ،2012/9/24

قيامه  اأثناء  يف  لها  تعر�ش  بليغة 

الغبريي  حملة  يف  اأم��ن��ي��ة  مبهمة 

بتاريخ 2012/9/21.

ويف ما يلي نبذة عن حياته: 

- من مواليد 1970/7/23 يف 

بلدة زبدين - النبطية.

- تطّوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ 

�صابط اعتباًرا من 1993/1/4.

اعتباًرا  م��ازم  رتبة  اإىل  رقي   -

يف  وت�����دّرج   ،1995/8/1 م��ن 

الرتقية اإىل رتب�ة رائد اعتباًرا من 

رتبة  اإىل  رقي  ثم   ،2009/7/1

مقدم اإثر ا�صت�صهاده.

- تابع عدة دورات درا�صية يف الداخل واخلارج. 

- حائز عدة اأو�صمة وتنويه العماد قائد اجلي�ش وتهنئته عدة مرات.

- متاأهل وله ولدان.

اأقيم يف حملة  حا�صد  ماأمت  جمعة يف  املقدم  ال�صهيد  واأهل  اجلي�ش  قيادة  �صّيعت  وقد 

رو�صة ال�صهيدين، حيث األقيت كلمة ممثل القائد، ورفعه رفاقه على الراحات والأكتاف، 

ورافقوه مع الأهل والأحبة اإىل املثوى الأخري بكل التكرمي الذي يليق بت�صحياته.

 وكان �صدر عن قيادة اجلي�ش - مديرية التوجيه بتاريخ 2012/9/21 البيان الآتي:

للعدالة يف حملة  املطلوبني  اأحد  املخابرات مباحقة  تابعة ملديرية  دورية  قيام  خال 

من  عدد  اإ�صابة  اإىل  اأدى  ما  م�صلحني،  عنا�رص  قبل  من  نار  لإط��اق  تعر�صت  الغبريي، 

من  املزيد  ا�صتقدام  مّت  ذلك  اأثر  وعلى  خمتلفة،  بجروح  �صابطان  بينهم  الع�صكريني 

قوى اجلي�ش اإىل املنطقة، حيث فر�صت طوًقا اأمنًيا حولها، وبا�رصت تنفيذ عمليات دهم 

اأماكن اإطاق النار، اأ�صفرت عن توقيف عدٍد من امل�صتبه بهم، وتتابع هذه القوى مهمتها 

الأمنية لتوقيف ال�صخ�ش املطلوب وباقي املتوّرطني يف احلادث.

التوجيه بيان  التايل )2012/9/22(، �صدر عن قيادة اجلي�ش - مديرية  اليوم  ويف 

جاء فيه:

بنتيجة التحريات واملتابعة املكّثفة، متّكنت دورية تابعة ملديرية املخابرات، توؤازرها 

اجلامو�ش  �صارع  يف  ب�»عنرت«  امللقب  كركي  ح�صن  املطلوب  توقيف  من  ع�صكرية،  قوة 

لهذه  تابعة  دورية  باجتاه  النار  اطاق  على  اقدم  قد  كان  والذي  اجلنوبية،  ال�صاحية   -

�صابطان،  بينهم  خمتلفة،  بجروح  الع�صكريني  من  عدد  اإ�صابة  عن  اأ�صفر  ما  املديرية، 

اإ�صابة اأحدهما خطرة.

وقد بو�رص التحقيق مع املوقوف باإ�رصاف الق�صاء املخت�ش.
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املقدم ال�شهيد عبا�س جمعة



مديرية   - اجلي�ش  قيادة  نعت 

احمد  الأول  ال��ع��ري��ف  ال��ت��وج��ي��ه، 

بتاريخ  ا�صت�صهد  ال��ذي  احللواين 

قيامه  خ���ال   ،2012/8/19

حادث  نتيجة  الع�صكري  بالواجب 

�صري. ويف ما يلي نبذة عن حياته:

 1970/7/21 مواليد  من   -

طرابل�ش،  ق�صاء  احلديد  باب  يف 

ال�صمال. حمافظة 

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  ت���ط���ّوع يف   -

.1991/1/1

- من عداد لواء امل�صاة العا�رص - 

الكتيبة 104.

- حائز: 

• و�صام احلرب.
• و�صام فجر اجلنوب.

الع�صكري التقدير  • و�صام 
• و�صام ال�صتحقاق اللبناين من 

الدرجة الرابعة برونزي.

الع�صكرية. • امليدالية 
اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •

�صبع مرات.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
ة.

ّ
26 مر

ثاث  املنطقة  قائد  تهنئة   •
مرات.

ث��اث  الأف����راد  م��دي��ر  تهنئة   •
مرات.

• تهنئة قائد الفوج.
- متاأهل وله �صتة اأولد.

ن���ع���ت ق���ي���ادة 

الرقيب  اجلي�ش 

اح���م���د  الأول 

ع���ب���د ال���رح���م���ن 

رح���ي���م���ه ال�����ذي 

ت������ويف ب���ت���اري���خ 

.2012/7/26

م��وال��ي��د  م��ن   -

 ،1971/5/25

ق�����ص��اء  ���ص��ع��دن��اي��ل،  يف 

زحلة، حمافظة البقاع.

اجل��ي�����ش  يف  ت���ط���ّوع   -

بتاريخ 1995/3/7.

ال���ل���واء  ع������داد  م����ن   -

اللوج�صتي - فوج النقل.

- حائز:

• و�صام احلرب.
ال��ت��ق��دي��ر  و�����ص����ام   •

الع�صكري.

ال���ص��ت��ح��ق��اق  و���ص��ام   •
ال���ل���ب���ن���اين م����ن ال���درج���ة 

الرابعة برونزي.

قائد  ال��ع��م��اد  تنويه   •
اجلي�ش �صت مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش 15 مرة.

• تهنئة قائد املنطقة.
ال��ل��واء  ق��ائ��د  تهنئة   •

خم�ش مرات.

الفوج  ق��ائ��د  تهنئة   •
اأربع مرات.

- م��ت��اأه��ل ول����ه ث��اث��ة 

اأولد.
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العريف الأول ال�شهيد حممد اأحمد احللواين

العريف علي مهدي احلاج ح�شنالرقيب الأول احمد عبد الرحمن رحيمه

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش ال���ع���ري���ف ع��ل��ي 

م��ه��دي احل���اج ح�����ص��ن ال���ذي ت���ويف ب��ت��اري��خ 

.2012/8/2

�صعت،  يف   ،1984/5/2 مواليد  من   -

ق�صاء بعلبك، حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2007/7/19.

- من عداد مديرية املخابرات.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثاث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

- عازب.



اجلي�ش  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

�صبل  ج�����ورج  اجل���ن���دي 

لبّو�ش الذي تويّف بتاريخ 

.2012/7/15

م����وال����ي����د  م�������ن   -

1976/2/22، يف برج 

ح��م��ود، ق�����ص��اء امل��ن، 

حمافظة جبل لبنان.

اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

بتاريخ 2010/1/28.

م��رك��ز  ع������داد  م����ن   -

ال��ب��ح��وث وال���درا����ص���ات 

ال�صرتاتيجية.

- حائز:

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش ثاث مرات.

• تهنئة قائد اللواء.
- عازب.

اجلي�ش  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

جعفر  حم��م��د  اجل���ن���دي 

تويف  ال��ذي  الدين  نا�رص 

بتاريخ 2012/8/8.

م����وال����ي����د  م�������ن   -

يف   1987/5/12

ق�صاء  ب��ع��ل��ب��ك،  ال��ع��ني 

بعلبك، حمافظة البقاع.

اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

بتاريخ 2008/2/26.

ف���وج  ع�������داد  م����ن   -

احلدود الربية الثاين.

- حائز:

• و�صام احلرب.

قائد  العماد  تنويه   •
تني.

ّ
اجلي�ش مر

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش.

- متاأهل بدون اأولد.

اجلي�ش  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

حت�صني  حممد  اجل��ن��دي 

تويّف  ال��ذي  هو�رص  العلم 

بتاريخ 2012/8/19.

م����وال����ي����د  م�������ن   -

�صري  يف   1984/3/5

املنية  ق�صاء  ال�صّنية، 

ال�������ص���ن���ّي���ة، حم��اف��ظ��ة 

ال�صمال.

يف  ت�����������ط�����������ّوع   -

اجل�����ي�����������ش ب����ت����اري����خ 

.2008/12/27

ف���وج  ع�������داد  م����ن   -

الأ�صغال امل�صتقّل.

- حائز:

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش ثاث مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش.

• تهنئة قائد الفوج.
- م��ت��اأه��ل ول����ه ول��د 

واحد.

اجلي�ش  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

رم�صان  مياد  اجل��ن��دي 

�صباط الذي تويف بتاريخ 

.2012/8/21

م����وال����ي����د  م�������ن   -

 ،1 9 8 3 /1 2 /2 5

ق�����ص��اء  ط��راب��ل�����ش،  يف 

ط���راب���ل�������ش، حم��اف��ظ��ة 

ال�صمال.

يف  ت�����������ط�����������ّوع   -

اجل�����ي�����������ش ب����ت����اري����خ 

.2009/12/26

ل��واء امل�صاة  ع��داد  من 

الثاين، الكتيبة 23.

- حائز:

قائد  العماد  تنويه   •
تني.

ّ
اجلي�ش مر

• تهنئة قائد الكتيبة.
- متاأهل بدون اولد.
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اجلندي جورج �شبل لبّو�س

اجلندي حممد جعفر نا�رص الدين

اجلندي حممد حت�شني العلم هو�رص

اجلندي ميالد رم�شان �شباط



مراقبة التطبيق

�صحية  حتذيرات  و�صع   174 القانون  فر�ض 

الوجهني  م��ن  امل��ئ��ة  يف  اأرب��ع��ني  م�صاحة  على 

فر�ض  كما  ال�صجائر،  لعلب  واخللفي  الأمامي 

مكان  يف  يدّخن  وه��و  �صبطه  يتم  من  كل  على 

عام مغلق غرامة بقيمة 135 األف لرية لبنانية، 

اأو املطعم دفع غرامة  األزم مالك املقهى  فيما 

تبداأ مبليوين لرية لبنانية يف حال ثبت اأنه يغ�ّض 

تطبيق  عملية  رافقت  املخالفني.   عن  النظر 

ال���وزارات  جهود  لدعم  مدنية  حملة  القانون 

تدخني«،  بال  ة 
ّ
حر »حياة  �صعار  حتت  الر�صمية، 

على  تعمل  جمعية  ع�رشة  خم�ض  فيها  ي�صارك 

يعمل  بينما  املناطق،  التدخني يف كل  مكافحة 

الأماكن  مراقبة  على  متدرًبا،  مراقًبا  �صبعون 

العامة ورفع تقارير اإىل الوزارات املعنية.

ردود فعل متباينة

اأ���ص��ح��اب امل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي اح��ت��ج��وا على 

مب�صاحلهم،  ا 
ً
م�����رش اع��ت��روه  ال���ذي  ال��ق��ان��ون 

وطالبوا بتعديله لي�صتثني املطاعم التي تقدم 

اإىل التمهل باإ�صدار حما�رش  الأراكيل، كما دعوا 

ال�صبط. يف املقابل، اإحتفلت جمعيات املجتمع 

الأول  اليوم  فواكبت  القانون،  بتطبيق  املدين 

وبيئية  ثقافية،  ن�صاطات  خ��الل  من  لتطبيقه 

خمتلفة، من بينها اأم�صية غنائية 

يف بريوت بعنوان »يف �صي برا يف 

�صي جوا«، رافقتها م�صرية ما بني 

ب��ريوت،  وراأ���ض  احلمراء  منطقتي 

املنطقة  زّوار  ت�صجيع  ب��ه��دف 

خالية  ليلة  ب��اأول  الإ�صتمتاع  على 

املنطقة  مقاهي  يف  التدخني  من 

ومطاعمها ونواديها.

واأخ��رى  معار�صة  جهة  بني  وم��ا 

موقف  ثالثة  فئة  اتخذت  مهّللة، 

على  بالتعليق  واكتفت  الالمبالة 

كل  مثل  »اأن���ه  معترة  ال��ق��ان��ون 

يتم  الأخ���رى،  اللبنانية  القوانني 

ثم  ف��ق��ط،  ال��ب��داي��ة  يف  تطبيقها 

�رشعان ما يطالها الن�صيان!«.

اأ�سباب منع التدخني 

مرتبًطا  ط��وع��ًي��ا  ع��م��الً  ال��ت��دخ��ني  ك���ان  اإذا 

املدخنني  غري  اإرغ���ام  ف��اإن  الفردية،  باحلرية 

على  تعٍد  هو  ال�صام  ال��دخ��ان  ا�صتن�صاق  على 

لذا  اجل�صدية.  و�صالمتهم  ال�صخ�صية  حريتهم 

الأف��راد  حلماية  التدخني  حظر  قوانني  ت�صاغ 

ت�صمل  والتي  ال�صلبي،  التدخني  تاأثريات  من 

القلب،  ب��اأم��را���ض:  الإ���ص��اب��ة  زي����ادة خم��اط��ر 

درا�صٍة  ففي  و�صواها.  الرئة،  انتفاخ  ال�رشطان، 

ال�رشطان  لأب��ح��اث  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  ن�رشتها 

اأن  ج���اء  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�صحة  ملنظمة  ال��ت��اب��ع��ة 

���ص��ون ملخاطر 
ّ
الأف�����راد غ��ري امل��دخ��ن��ني م��ع��ر

الإ�صابة بال�رشطان ب�صبب املواد امل�رشطنة مثل 

اإذ يحتوي دخان ال�صجائر  املدخنني الن�صطني. 

البنزوبريين  وخا�صًة  م�رشطنًة،  م��ادًة   69 على 

اأخ��رى  وهيدروكربونات   )benzopyrene(

 polynuclear( ال��ن��وى  م��ت��ع��ددة  ع��ط��ري��ة 

بالإ�صافة   ،)aromatic hydrocarbons
البولونيوم  مثل  م�صعة  مفتتة  منتجات  اإىل 

polonium 210( 210(. كما اأظهرت اأبحاث 

م�رشطنٍة  م��واٍد  وج��ود  التبغ  �رشكات  من  العديد 

بوفرٍة وبرتكيزاٍت عاليٍة يف التدخني ال�صلبي. 

كذلك، اأثبتت التحاليل العلمية اأن الأفراد غري 

يدخنون  �رشكاء  مع  يعي�صون  الذين  املدخنني 

الإ�صابة  خطر  وط���اأة  حت��ت  يقعون  امل��ن��زل  يف 

املئة  يف   30 اإىل   20 بن�صبة  ال��رئ��ة  ب�رشطان 

ل  اأف��راٍد  مع  يعي�صون  الذين  الآخرين  من  اأكرث 

الأف��راد  يعاين  الإط��الق، يف حني  على  يدخنون 

ال�صجائر يف  غري املدخنني واملعر�صني لدخان 

اأماكن العمل خطر الإ�صابة ب�رشطان الرئة بن�صبٍة 

تراوح بني 16و19يف املئة.

على  قيوٍد  لفر�ض  الإ�صافية  الأ�صباب  ومن 

ال��ن��ريان  اإ���ص��ع��ال  خم��اط��ر  تقليل  ال��ت��دخ��ني، 

والقابلة  التفجري  خم��اط��ر  ذات  امل��ن��اط��ق  يف 

لال�صتعال، وتخفي�ض اإ�صتهالك الطاقة من خالل 

تقلي�ض احلاجة اإىل التهوئة وتكييف الهواء.

�صيا�صة  اإىل  العاملية  ال�صحة  منظمة  وتنظر 

يف  اأ�صا�صي  عن�رش  اأن��ه��ا  على  ال��ت��دخ��ني  حظر 

بال�صحة  والرتقاء  التدخني  معدلت  تقلي�ض 

�صحيحة  ب�صورٍة  تطبيقها  يتم  فعندما  العامة. 

وحازمة، ت�صبح و�صيلة ناجحة يف تغيري �صلوك 

غري  املمار�صات  ع��ن  بهم  والإب��ت��ع��اد  الأف����راد 

ال�صحية ودفعهم نحو حياٍة �صّحية يف بيئة اأقل 

تلّوًثا.

تاريخ منع التدخني

�صدر اأول قانون ملنع التدخني يف العامل العام 

1575 على يد »املجل�ض الكن�صي املك�صيكي« 

ومنعه  التدخني  اأو  التبغ  ا�صتخدام  حظر  الذي 

امل�صتعمرات  اأو  املك�صيك  يف  كني�صٍة  اأي  يف 

اأ�صدر  البحر الكاريبي. ثم  الإ�صبانية يف منطقة 

التدخني يف  ال�صابع قانوًنا يحظر  اأورب��ان  البابا 

باإلقاء  تهديًدا  ووّج��ه   1590 العام  الكني�صة 

اأي  داخ��ل  يدّخن  من  كل  على  الكن�صي  احل��رم 
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«
وا�ستمـتـع بالطـعــام وال�سـراب   والعمل... من دون تدخني

يف الثالث من اأيلول املا�سي دخل 

قانون منع التدخني يف كل الأماكن 

العامة املغلقة يف لبنان، مبا فيها 

املقاهي واملطاعم واملالهي، حّيز التنفيذ 

ا غرامات كبرية على املخالفني،  فار�سً

ا جميع اأ�سكال الرتويج والدعاية 
ً
وحمّظر

واإعالنات التبغ التي ت�سجع �سغار ال�سن 

على التدخني.

ت�رشين الأول

اإ�ضاءة

اإعداد:

رميا �سليم �سوميط
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اإ�ضاءة

ت�رشين الأول

وا�ستمـتـع بالطـعــام وال�سـراب   والعمل... من دون تدخني

كني�صة اأو حتى على �رشفتها، كذلك كانت للبابا 

العام  نف�صه  املجال  يف  خطوة  الثامن  اأورب���ان 

1624. بعدها )1633( منع ال�صلطان العثماين 

مراد الرابع التدخني يف امراطوريته. 

الأوروب��ي املدين ب�صن  بعد ذلك بداأ املجتمع 

بافاريا،  يف  �صيما  ل  التدخني،  حظر  ق��وان��ني 

اأواخ��ر  يف  النم�صا  اأج���زاء  وبع�ض  كور�صا�صني، 

التي  برلني  يف  ث��م  وم��ن  ع�رش،  ال�صابع  ال��ق��رن 

تبعتها مدن اأوروبية اأخرى، اإل اأن قوانني احلظر 

مبنى  وك��ان   .1848 ث��ورات  خالل  األغيت  تلك 

نيوزيلندا(  )يف  ويلنغتو  يف  القدمية  احلكومة 

اأول مبنى حكومي يف العامل تَطّبق فيه �صيا�صة 

ب�صبب  ذلك  وكان   .1876 العام  التدخني  منع 

املخاوف من ن�صوب حريق فيه اإذ اأنه كان ثاين 

اأكر مبنى خ�صبي يف العامل.

اأول  هتلر  اأدول��ف  فر�ض  الع�رشين،  القرن  يف 

حظٍر للتدخني على �صعيٍد وطنٍي، وطّبقه احلزب 

الريد،  ومكاتب  اأملانيا،  جامعات  يف  ال��ن��ازي 

احل��زب.  ومكاتب  الع�صكرية،  وامل�صت�صفيات 

وقام النازيون بحمالٍت ملناه�صة التدخني على 

نطاٍق وا�صٍع حتى انهيار النظام العام 1945.

ميني�صوتا  ولية  اأقرت  املتحدة،  الوليات  يف 

الأماكن  يف  النقي«  للهواء  ميني�صوتا  »قانون 

املغلقة العام 1975، ما جعلها اأول ولية متنع 

كانت  وقد  العامة.  الأماكن  غالبية  يف  التدخني 

لعدم  اأق�صاٍم  بوجود  مطالبة  حينها  املطاعم 

التدخني فيها، اإل اأن احلانات ا�صتثنيت من ذلك 

القانون. وبحلول الأول من ت�رشين الأول 2007، 

ا للتدخني يف كل املطاعم 
ً
ت ميني�صوتا حظر

ّ
اأقر

واحلانات عر اأرجاء الولية، يف ما اأطلقت عليه 

»قانون احلرية يف التنف�ض«.

لويز  �صان  مدينة  اأ�صبحت   ،1990 وال��ع��ام 

اأوبي�صبو يف كاليفورنيا اأول مدينٍة يف العامل متنع 

التدخني يف جميع الأماكن العامة املغلقة، وقد 

�صجع النجاح الذي لقاه احلظر، الوليات الأخرى 

الوليات  يبلغ حالًيا عدد  لتحذو حذوها، بحيث 

الأم��اك��ن  جميع  يف  التدخني  حظر  تطبق  التي 

العامة املغلقة 27 ولية.

يف قطر بداأ تطبيق قانون مماثل العام 2002، 

كذلك منعت دولة الإمارات العربية التدخني يف 

وامل�صابح.  العامة  واحلدائق  التجارية  املراكز 

ويف نيوزيلندا �صدر العام 2003 ت�رشيع لتنفيذ 

ومالعبها  املدار�ض،  للتدخني يف  تدريجي  حظر 

كل  طبقت  نف�صه،  وال��ع��ام  العمل.  اأم��اك��ن  ويف 

وال��دامن��ارك  وا�صرتاليا  واإي��رل��ن��دا  ال���روج  م��ن 

ا على التدخني يف الأماكن العامة املغلقة. 
ً
حظر

ب��ري��ط��ان��ي��ا فقد  اأم����ا 

اأ�صدرت قانون احلظر 

كما   ،2007 ال��ع��ام 

ال�صماح  �صن  رفعت 

 16 م��ن  التبغ  ب�����رشاء 

اإىل 18 عاًما.

 
ٍ
مدينة اأول  �صانديغار  مدينة  كانت  الهند،  يف 

ومل   ،2007 العام  التدخني  منع  تطبق  هنديٍة 

ال��دول��ة حتى  اأرج����اء  ب��اق��ي  ال��ق��ان��ون يف  يطبق 

نيبال  اأعلنت  حني  ويف   .2009 العام  منت�صف 

ا للتدخني يف الأماكن العامة العام 2010، 
ً
حظر

العامة يف  الأماكن  التدخني يف  منع  قرار  يطبق 

معظم دول العامل حالًيا.

ا�ستطالعات الراأي حول قوانني احلظر

نحو  اأن   2007 العام  غالوب  ا�صتطالع  وجد 

الكلي  احلظر  يف�صلون  الأمريكيني  من   %54

احلظر  اأن   %34 اعتر  حني  يف  املطاعم،  داخل 

وف�ّصل  الفنادق،  غ��رف  جميع  يطال  اأن  يجب 

29% اأن ي�صمل احلانات والبارات.

 لغالوب، يف اأوروبا العام 
ٌ
واأظهر ا�صتطالٌع اآخر

الأوروب��ي  الإحت��اد  مواطني  غالبية  اأن   ،2008

التدخني،  من  اخلالية  العامة  الأماكن  يدعمون 

ومنها مثالً املكاتب، املطاعم واحلانات. واأظهر 

اأي�ًصا اأن دعم القيود املفرو�صة على التدخني 

يف اأماكن العمل اأعلى من دعم القيود املفرو�صة 

على التدخني يف املطاعم. كما جاء فيه اأن ن�صبة 

ا �صارًما 
ً
الدعم اأعلى يف الدول التي طبقت حظر

للتدخني. وتبني اأن الإيطاليني هم الأكرث ميالً 

يف  التدخني  على  املفرو�صة  القيود  تقّبل  اإىل 

احل��ان��ات، ���ص��الت ال��ب��وب وال��ن��وادي، وين�صم 

اإليهم املواطنون يف ال�صويد واإيرلندا، حيث اأن 

الذين �صملهم  الأ�صخا�ض  �صبعني يف املئة من 

الإ�صتفتاء اأيدوا املنع التام للتدخني.

فوائد �سحّية ملنع التدخني

وّثقت العديد من الدرا�صات الفوائد ال�صحية 

فبعد  التدخني.  بحظر  املرتبطة  والإقت�صادية 

عام ون�صف من تطبيق مدينة بويبلو يف كولورادو 

قانون حظر التدخني العام 2003، هبط معدل 

القلبية  الأزم��ات  اأثر  على  امل�صت�صفيات  دخول 

على  تغري  اأي  يظهر  مل  حني  يف   ،%27 بن�صبة 

للمدن  بالن�صبة  امل�صت�صفيات  دخ��ول  معدلت 

املجاورة التي مل تطبق هذا القانون. 

تورينو  يف  الباحثني  من  جمموعة  وج��دت  كما 

- اإيطاليا، اأن حلظر التدخني تاأثرًيا على معدل 

واأرجعت  املدينة،  يف  القلبية  الأزم���ات  هبوط 

الدرا�صة غالبية حالت الهبوط تلك اإىل تقّل�ض 

وجدت  كما  ال�صلبي.  للتدخني  �ض 
ّ
التعر فر�ض 

يف  ال�صامل  التدخني  حظر  اأن  اأخ��رى  درا���ص��ات 

مليون   56 نحو   ،2004 العام  وّف��ر  نيويورك 

دولر اأمريكي من تكلفة الرعاية ال�صحية.

جريت يف اإنكلرتا هبوًطا بن�صبة 
ُ
وقَدّرت درا�صةٌ اأ

2.4% يف معدلت دخول امل�صت�صفيات على اأثر 

�ض لأزمات قلبية طارئة العام الذي اأعقب 
ّ
التعر

فر�ض احلظر.

اإ�صافة اإىل ذلك، قد ي�صاعد حظر التدخني يف 

املطاعم يف منع ال�صباب ال�صغار من اأن ي�صبحوا 

ج��ري��ت يف 
ُ
اأ مدخنني، وه��ذا م��ا اأك��دت��ه درا���ص��ةٌ 

ما�صات�صو�صيت�ض.

ال�صحة  اإدارة  اأجرتها  درا���ص��ة  اأك��دت  كذلك 

اأن   ،2004 ال��ع��ام  نيويورك  ملدينة  التابعة 

تقارب  بن�صبة  تناق�صت  الهواء  تلوث  معدلت 

ال�17% يف احلانات واملطاعم بعد تطبيق احلظر.

املراجع:

.www.wikipedia.com -

- الوكالة الوطنية لالإعالم.
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اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط

ماليني  املدر�ضي  البا�ص  ينقل 

دول  خمتلف  يف  ا  يوميًّ الأط��ف��ال 

ال���ع���امل، وب��ال��ت��ايل ف���اإن ه���وؤلء 

يف  يومي  خلطر  معر�ضون  ال�ضغار 

النقل  و�ضيلة  �ضالحية  ع��دم  ح��ال 

احل�ص  اإىل  ال�ضائق  افتقار  اأو 

رعونة  ب�ضبب  اأو حتى  بامل�ضوؤولية، 

ي�ضادفهم  الذين  ال�ضائقني  بع�ص 

من  املدر�ضية.  الرحلة  يف  البا�ص 

املتقدمة  ال��دول  معظم  فاإن  هنا، 

مل تدع �ضالمة �ضغارها 

رهًنا بكفاءة ال�ضائق اأو 

بامل�ضوؤولية،  اإح�ضا�ضه 

الأم������ر  ت������رك  ومل 

امل�����ض��وؤول��ني  ل�ضمائر 

ال��ن��ق��ل،  ����رك���ات  يف 

اأج��رت ه��وؤلء على  بل 

التالمذة  �ضالمة  تاأمني 

داخ��������ل احل����اف����الت 

امل��در���ض��ي��ة م��ن خ��الل 

حتديد موا�ضفات معينة 

للبا�ص املدر�ضي، و�ضّن 

ل�ضالمة  حازمة  قوانني 

التطبيق  اأما  الطريق، 

امل�ضتمرة  ال��رق��اب��ة  ب��ه  فتتكفل 

والعقوبات ال�ضارمة التي تراوح ما 

بني الغرامات املالية وال�ضجن.

جتارب  على  الإط��الع  يفيدنا  قد 

لعّل  امل��ت��ق��دم��ة،  ال����دول  بع�ص 

العدوى تنتقل اإلينا فنحذو حذوهم 

يف حماية �ضغارنا من اخلطر اليومي 

الذي يرافق م�ضوارهم املدر�ضي. 

هكذا يوؤمنون

�ضالمة اأطفالهم 

يف و�ضائل النقل 

املدر�ضي

فماذا نفعل نحن

الوليات املتحدة وكندا

ي�����س��م اأ���س��ط��ول ال��ب��ا���س��ات امل��در���س��ي��ة يف 

الواليات املتحدة حواىل 440 األف حافلة، تنقل 

 54 حواىل  اأي  تقريًبا،  طفل  مليون   25 يوميًّا 

الواليات  يف  التالمذة  عدد  جممل  من  املئة  يف 

جمتمعة.

احل�سانة  �سن  م��ن  ال��ت��الم��ذة  البا�ص  يحمل 

وحتى نهاية املرحلة الثانوية يف ال�سف الثاين 

اإرتباًطا  مرتبطة  م�ستقلة،  �رشكات  وتديره  ع�رش، 

التالمذة  اإليها  ينتمي  التي  باملدار�ص  وثيًقا 

ا�ستخدام  يتم  ال  اأن��ه  علًما  ي�ستقّلونه،  الذين 

يف  ت�سغيلها  كمثل  اأخ��رى،  الأغرا�ص  البا�سات 

االإ�ستخدامات  م��ن  ذل��ك  غ��ر  اأو  ال��ع��ام  النقل 

الرحالت  يف  ت�ستخدم  ولكنها  املدر�سية،  غر 

كزيارة  املدر�سة  خ��ارج  واالأن�سطة  املدر�سية 

املتاحف واملعار�ص وامل�سارح. 

معايري حلماية التالمذة

يتميز البا�ص املدر�سي يف الواليات املتحدة 

جمّهز  وه��و  االأ�سفر،  بلونه  وكندا  االأمركية 

احل���وادث  م��ن  للوقاية  واإن����ذار  حماية  بنظام 

�سعودهم  اأثناء  يف  االأطفال  ك�سدم  العر�سية 

اأو نزولهم منها. ففي و�سط اجلزء  اإىل احلافلة 

الفتة  واخللفية  االأمامية  اجلهتني  من  العلوي 

جانبيها  وعلى  مدر�سي«،  »با�ص  عبارة  حتمل 

واالأ�سفر  االأح��م��ر  باللونني  توم�ص  م�سابيح 
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احلافلة  توّقف  عند  االأخ��رى  ال�سيارات  الإن��ذار 

ل��ن��زول ال��ت��الم��ذة اأو ���س��ع��وده��م، االأم���ر ال��ذي 

ي�ستوجب توقف حركة املرور كلًيا على جانبي 

الطريق ويف كل االجتاهات. اإ�سافة اإىل ذلك مت 

التوقف«  ب�»جمذاف  تعرف  اأداة  البا�ص  تزويد 

ذات  م�ستديرة  ح��م��راء  ل��وح��ة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي 

خارج  وتتاأرجح  »توقف«  كلمة  حتمل  وجهني 

اجلانب االأي�رش للحافلة، لتحذير حركة املرور من 

اأن احلافلة �ستتوقف الإنزال االأطفال.

من  االأطفال  االأمان حماية  نظام  يلحظ  كذلك 

ت�سر  فاالإح�ساءات  ي�ستقلونها.  التي  احلافلة 

اإىل اأن ثلثي التالميذ الذين قتلوا خارج احلافلة 

ت�سدمهم  مل  املتحدة،  الواليات  يف  املدر�سية 

نزلوا  التي  احلافلة  واإمن���ا  االأخ���رى،  العربات 

منها. لذلك، جرى تزويد معظم احلافالت ذراًعا 

من  اليمنى  االأمامية  اجلهة  على  بال�ستيكية 

احلافلة تفتح اأوتوماتيكًيا عند التوقف لتحميل 

االأوالد  اإجبار  منها  والهدف  واإنزالهم.  الطالب 

من  املقابلة  اجلهة  اإىل  العبور  ي��وّدون  الذين 

اأقدام من  االأمام عدة  اإىل  االبتعاد  ال�سارع على 

مقدمة احلافلة، ما ي�سمن باأن �سائقها ي�ستطيع 

اأمامها، وبالتايل يتجنب  روؤيتهم فيما يعربون 

�سدمهم عن طريق اخلطاأ.

من معاير ال�سالمة اأي�ًسا يف الواليات املتحدة 

وكندا حتديث اأنظمة املرايا يف احلافالت بحيث 

اأكرث �سمولية ومت تطويرها مل�ساعدة  اأ�سبحت 

يغادرون  الذين  االأط��ف��ال  روؤي��ة  على  ال�سائق 

احلافلة طوال الوقت تقريًبا. كذلك فقد جّهزت 

بو�سائل  احلديثة  املدر�سية  احلافالت  معظم 

الراحة التي مل تكن موجودة قبل �سنوات قليلة، 

املذياع  اأج��ه��زة  ال��ه��واء،  تكييف  اأج��ه��زة  مثل 

املزدوجة، وال�سقف العايل.

ويف اإطار حتديد امل�سوؤوليات يف حال ح�سول 

ت�سوير  اآالت  احلافالت  معظم  زّودت  ح��ادث، 

فيديو وم�سّجالت �سوتية تراقب �سلوك الركاب 

وال�سائق وت�سّجله. وقد متكنت هذه االآالت من 

بينها  ك�سف احلقائق يف عدة حوادث �سر من 

منذ  االأمركية  جورجيا  والي��ة  يف  ج��رى  ح��ادث 

�سنوات، حيث ا�سطدمت حافلة مدر�سية بقطار 

اأطفال كانوا  اأ�سفر عن مقتل ثالثة  ب�سائع، ما 

على متنها. وقد ادعى �سائق احلافلة يومها اأنه 

ال�سكة احلديدية للتاأكد من  توقف قبل عبوره 

عدم مرور القطار، اإال اأن اآلة الت�سوير الداخلية 

�سجلت ب�سكل وا�سح اأن احلافلة مل تتوقف فيما 

كانت تقرتب من م�سار القطار قبل اال�سطدام.

احلافالت املدر�ضية املتقاعدة

ت��ن�����ص ال���ق���وان���ني يف ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 

التي  املدر�سية  احلافالت  اأن  على  االأمركية 

تتوقف عن نقل طالب املدار�ص، م�سطرة لنزع 

الفتة »حافلة مدر�سية« اأو تغطيتها، باالإ�سافة 

وي�سرتط  اأو تعطيلها.  االإن��ذار  اأجهزة  اإزال��ة  اإىل 

بع�ص الواليات عدم طالء احلافالت املتقاعدة 

باللون االأ�سفر بن�سبة تتجاوز ال�50%، الأن هذا 

اللون حكر على احلافالت املدر�سية فقط. 

احلافالت  من  الكربى  الكمية  ت�سدير  ويتم 

اإىل  اليومية  اخلدمة  من  املتقاعدة  املدر�سية 

ركاب،  كحافالت  لال�ستعمال  الالتينية  اأمركا 

وه���ي م��ع��روف��ة ه��ن��اك ب���»ح��اف��الت ال��دج��اج« 

منها  العديد  يباع  كما   .)Chicken Buses(

اإىل دور العبادة، حيث ت�ستعمل لنقل امل�سنني 

التنقل،  يعانون �سعوبة يف  الذين  واالأ�سخا�ص 

م��دن  اإىل  ال�����س��ب��اب  م��ن  جم��م��وع��ات  لنقل  اأو 

يقيمون  التي  االأم��اك��ن  من  وغرها  امل��اله��ي، 

فيها ن�ساطاتهم.

بريطانيا: ال�ضالمة يف احلافلة هي 

م�ضوؤولية الأهايل

يت�سابه النقل املدر�سي يف اأوروبا مع النقل يف 

اأمركا من حيث جتهيز البا�ص بالو�سائل التي 

توؤّمن �سالمة التالميذ وراحتهم ، ولكنه يختلف 

عنه يف اأمور اأخرى.

املدر�سية  احلافالت  تطلى  ال  بريطانيا،  يف 

باللون االأ�سفر، لكن االإ�سارة املدر�سية الدولية 

واخللفية  االأم��ام��ي��ة  اجلهتني  على  م��وج��ودة 

للحافلة، كما اأن احلافالت جمهزة بنظام اإت�سال 

ال�سائق  اأو هاتف خلوي(، يربط  مزدوج )راديو 

�سائق  يعترب  وال  املركزية.  املراقبة  مبحطة 

النظام  عن فر�ص  م�سوؤوالً  بريطانيا  البا�ص يف 

وظيفته  واإمن��ا  احلافلة،  منت  على  واالن�سباط 

االأه��ايل  اأن  حني  يف  ب��اأم��ان،  القيادة  الرئي�سة 

اأطفالهم على منت  هم امل�سوؤولون عن �سلوك 

احلافلة املدر�سية، لذلك عليهم اأن ي�سمنوا اأن 

باإطاعة  تق�سي  التي  قواعدها  اأطفالهم  يلتزم 

اأو الرا�سد، ودخول احلافلة ومغادرتها  ال�سائق 

ب�سالم، مع اإظهار بطاقة اإ�ستخدامها، باالإ�سافة 

حزام  وا�ستعمال  �سحيح  ب�سكل  اجللو�ص  اىل 

اأو  التدخني  اأو  االآخ��ري��ن  اإزع��اج  االأم���ان، وع��دم 

تخريب املقاعد. 

بحق  تتخذ  القواعد،  بهذه  االإخ��الل  ح��ال  ويف 

بني  تراوح  التي  التاأديبية  االإج��راءات  املخالف 

تعليق حقه يف ركوب احلافلة موؤقًتا اأو منعه من 
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ذلك نهائًيا.

امل��رور  ح��رك��ة  م��ن  يطلب  ال  بريطانيا،  ويف 

التوّقف لتحميل الطالب واإنزالهم من احلافالت 

تدير  ال��ت��ي  ال�����رشك��ات  تنبه  ل���ذا  امل��در���س��ي��ة، 

احلافالت اإىل �رشورة الت�سدد يف تطبيق القاعدة 

اأم��ام  م��ن  اأب���ًدا  ال�سارع  تعرب  »ال  ت��ق��ول:  التي 

احلافلة اأو من ورائها«.

اأملانيا: القوانني واملوؤ�ض�ضات حلماية 

النقل املدر�ضي

اأك��رث  اأوروب����ا،  ال��ب��ا���ص امل��در���س��ي يف  يعترب 

البيئة،  على  ���رشًرا  واأقلها  اأماًنا  النقل  و�سائل 

وهو خم�س�ص للتالمذة فقط، وال ي�ستخدمه اأحد 

االأمور  اأولياء  با�ستثناء املتطوعني من  �سواهم 

ي�رشفون  وال��ذي��ن  ال�سلطات،  م��ن  املعتمدين 

املدر�سة  اإىل  انتقالهم  اأثناء  يف  التالمذة  على 

تدريًبا  تلّقيهم  بعد  وذل��ك  منها،  وعودتهم 

متخ�س�ًسا. 

وي�����س��ت��خ��دم ال��ت��الم��ذة يف اأمل��ان��ي��ا ال��ب��ا���ص 

املدر�سي بدًءا من ال�سف اخلام�ص، فقبل هذه 

ال�سغار  للتالمذة  التعليم  دائرة  املرحلة حتدد 

يحتاجون  ال  بحيث  منازلهم  من  قريبة  مدار�ص 

كل  اأن  ذل��ك  يف  ي�ساعد  وم��ا  نقل.  و�سيلة  اإىل 

ال تخلو من مدر�سة  قرية تقريًبا مهما �سغرت 

ابتدائية اأو اأكرث، بع�سها تابع ل�سلطات التعليم 

اأو جلهة  االآخر تابع للكني�سة،  مبا�رشة، والبع�ص 

خا�سة.

التعليم  مرحلة  انتهاء  بعد  الطالب  ي�ستخدم 

االإدارة  ت��وّف��ره��ا  خا�سة  ب��ا���س��ات  االب��ت��دائ��ي 

والنوع  املدار�ص،  توؤّمنها  با�سات  اأو  املحلية، 

ذوي  على  يقت�رش  ويكاد  للغاية،  ن��ادر  االأخ��ر 

االحتياجات اخلا�سة. 

امل��رح��ل��ت��ني  م���دار����ص  يف  ال�����دوام  اأن  ومب���ا 

املتو�سطة والثانوية، غر ثابت اإذ ميكن اإعفاء 

خمتلفة،  الأ�سباب  االأوىل  احل�سة  من  التالمذة 

طوال  ي�ستمر  املدار�ص  با�سات  ت�سغيل  ف��اإن 

ونهايته.  ال��دوام،  لبداية  االأوليني  ال�ساعتني 

غالبية  تفر�ص  اخل��دم��ة،  ه��ذه  ت��وف��ر  وبغية 

املدار�ص اال�سرتاك يف البا�ص املدر�سي ب�سكل 

و�سيلة  التلميذ  ا�ستخدم  ول��و  حتى  اإل��زام��ي، 

اأخرى، مثل احل�سور ب�سيارة االأهل، اأو بالدراجة، 

املرحلة  يف  للطالب  اخلا�سة  بال�سيارة  حتى  اأو 

املبلغ،  هذا  من  االأه��ل  اإعفاء  وميكن  الثانوية، 

الدخل  اإذا كانوا من ذوي 

املحدود، املعتمدين على 

االجتماعية،  امل�ساعدات 

علًما اأن متو�سط اال�سرتاك 

ي��ورو   10 يبلغ  ال�سهري 

للتلميذ الواحد.

حماية النقل 

املدر�ضي

ت���ت���م���ّي���ز ال���ب���ا����س���ات 

يف  غرها  عن  املدر�سية 

برتقالية  بلوحة  اأملانيا، 

اأطفال.  اللون، عليها رمز 

م�سابيح  مزّودة  اأنها  كما 

املدر�سي  البا�ص  �سائق  يقوم  رباعية،  اإن��ذار 

خا�سة  حمطة  عند  وق��وف  كل  لدى  باإ�ساءتها 

�سائقي  تنبيه  بغية  ال���ن���زول،  اأو  لل�سعود 

البا�ص  م�ستخدمي  اأن  اإىل  االأخ��رى  ال�سيارات 

وبالتايل فال يجوز تخطيه يف  التالمذة،  هم من 

اأثناء اقرتابه من املحطة، بل يجب البقاء خلفه، 

الأن التالمذة كثًرا ما ياأتون من اجلهة املقابلة 

ويعربون الطريق ب�رشعة، للحاق به. 

وحني يقف البا�ص يف املحطة، ميكن ل�سائقي 

�رشعة  تزيد  اأال  �رشط  تخطيه  االأخ��رى،  ال�سيارات 

واأن  ال�ساعة،  يف  م��رت  كيلو   10 ع��ن  ال�سيارة 

بحيث  كبرة،  م�سافة  البا�ص  عن  بعيدة  تكون 

الإي��ق��اف  ال��ك��ايف  ال��وق��ت  ل��دى �سائقها  ي��ك��ون 

بالتالمذة،  اأذى  اأي  اإحل��اق  دون  من  �سيارته، 

خلفه،  اأو  البا�ص  اأمام  من  العبور  يف  فكروا  اإذا 

للو�سول اإىل اجلانب االآخر من الطريق. وي�رشي 

االأمر ذاته اإذا كان البا�ص املدر�سي واقًفا على 

اجلانب االآخر من الطريق.

البا�ص  ���س��ائ��ق  االأمل��ان��ي��ة  ال��ق��وان��ني  مت��ن��ع 

يف  كيلومرًتا  ال���50  �رشعة  جتاوز  من  املدر�سي 

خارج  كيلومرًتا  وال���80   ، املدن  داخل  ال�ساعة 

جميع  يكون  اأن  ت�سرتط  كما  ال�سكنية،  االأحياء 

التالمذة جال�سني طوال الرحلة. وباالإ�سافة اإىل 

النقل  ل�سالمة  الدولة  تفر�سها  التي  القوانني 

املدر�سي، يقوم نادي ال�سيارات االأملاين، الذي 

ي�سم يف ع�سويته اأكرث من 13 مليون �سخ�ص، 

ليك�سف  املدر�سية،  البا�سات  على  بالتفتي�ص 

ما فيها من عيوب، ويبلغ بها ال�رشطة وال�سحافة 

واإدارات املدار�ص، بحيث ال متلك �رشكات النقل 

اإال تدارك الق�سور فوًرا.

اأ�ضراليا: ابتكار احلافلة املتنقلة

بوا�سطة  الطالب  يتنقل  اأ�سرتاليا،  م��دن  يف 

اأو على الطرق  النظامية،  احلافالت والقطارات 

عادية،  حافالت  �رشكات  تزودها  التي  اخلا�سة 

اخلا�سة.  حافالتها  ال�سغرى  املدار�ص  ولبع�ص 

املقاولون  في�سغل  الريفية،  املناطق  يف  اأم��ا 

احلافالت املدر�سية.

للنقل  جديد  نظام  بابتكار  اأ�سرتاليا  تتميز 

املتنقلة  املدر�سية  احلافلة  يدعى  املدر�سي 

عبارة  ه��ي  احلافلة  ه��ذه  االأق����دام.  على  ���س��ًرا 

من  االأق��دام  على  ي�سرون  اأطفال  عن جمموعة 

وميكن  برا�سدين.  م�سحوبني  واإليها  املدر�سة 

على  تتناوبان  عائلتني  من  احلافلة  تتاألف  اأن 

ميكن  كما  امل��در���س��ة،  اإىل  اأطفالهما  مرافقة 

مواعيد  جدول  وفق  ومنتظمة  كبرة  تكون  اأن 

املتدربني.  املتطوعني  ي�سم  تناوبي  وجدول 

ال��رك��اب على طول  وه��ي ت��ق��وم »ب��اإ���س��ع��اد« 

الطريق عند املحطات املحددة.
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ملف العدد

الذين  االأطفال  عدد  اأن  اإىل  الدرا�سات  ت�سر 

اإىل  ال��ه��وائ��ي��ة  ال��دراج��ة  ي��رك��ب��ون  اأو  مي�سون 

ا، اإ�سافة اىل اأن عدًدا كبًرا  املدر�سة قليل جدًّ

زائد  وزن  الكت�ساب  ا  �سً
ّ
معر بات  االأطفال  من 

وممتعة  اآمنة  مبدعة،  حلول  ابتكار  يتطلب  ما 

املدر�سية  احلافلة  تكون  وق��د  واح���د.  اآن  يف 

املتنقلة احلل االأمثل الذي يقدم االأمان واملتعة 

جمتمعني.

احلماية من �ضائقي ال�ضيارات

اإىل جانب التدابر اخلا�سة ب�سالمة احلافالت، 

و�سع عدد من الدول قواعد مرور �سارمة للغاية 

ت�سر  التي  ال�سيارات  �سائقي  اإىل  بالن�سبة 

بالقرب من البا�ص املدر�سي.

عن  االإبتعاد  يجب  مثاًل،  املتحدة  الواليات  يف 

�سعودهم،  اأو  التالميذ  ن��زول  اأثناء  يف  البا�ص 

مينع  كما  م���رًتا،  الثالثني  ع��ن  تقل  ال  م�سافة 

ع�رشة  ب�رشعة  حتى  وال  االإط����الق،  على  جت���اوزه 

اإذا  نف�سه  االأمر  وي�رشي  ال�ساعة،  يف  كيلومرتات 

الطريق، حتى  االآخر من  البا�ص يف االجتاه  كان 

جانبي  ب��ني  فا�سل  ر�سيف  ه��ن��اك  ك��ان  ول��و 

ال  من  على  �سارمة  عقوبات  وتطّبق  الطريق. 

يلتزم ذلك، مثل الغرامات و�سحب الرخ�سة. 

املدر�سية  احلافلة  ل�سائق  يحق  ك��ن��دا،  يف 

اللجوء اإىل �رشطي املرور وت�سجيل خمالفة بحق 

اأي �سائق اأرعن يرف�ص التوقف على الرغم من 

االإ�سارات التحذيرية. وترتك هذه املخالفة اآثاًرا 

اأمام  تو�سع  حيث  ال�سائق  �سجل  على  �سلبية 

االآخرين«،  بحياة  م�ستهرت  »�سائق  عبارة  ا�سمه 

كارتفاع  وخيمة،  عواقب  عليها  يرتتب  التي 

والغرامة  التاأمني،  لبولي�سة  ال�سنوية  التكلفة 

و2000   500 ال�  بني  ما  ت��راوح  التي  املالية 

دوالر كندي.

ال�سيارات  �سائقي  على  يفر�ص  اليابان  يف 

الطريق  خلو  من  والتاأكد  �سديد  ببطء  القيادة 

عند املرور بالقرب من احلافلة املتوقفة الإنزال 

التالمذة. ويعاقب املخالف بال�سجن ملدة ثالثة 

اأ�سهر اأو بدفع غرامة مالية قدرها خم�سون األف 

ين ياباين.

�سائق  اأن  على  القوانني  تن�ص  نيوزيلندا  يف 

تتخطى  ال  ب�����رشع��ة  ي�سر  اأن  ي��ج��ب  ال�����س��ي��ارة 

الع�رشين كلم يف ال�ساعة عند مروره بالقرب من 

با�ص مدر�سي متوقف.

ال�رشطة  �سيارة  توجد  ما  غالًبا  اأملانيا،  ويف 

اإلزام  بهدف  املدر�سية،  التجمعات  مناطق  يف 

عليها،  املن�سو�ص  امل����رور  ق��واع��د  اجل��م��ي��ع 

و�سبط  الطريق،  عبور  يف  التالمذة  وم�ساعدة 

املخالفني، وحترير حما�رش �سبط بحقهم ميكن 

�سحب  اإىل  اإ�سافة  باهظة،  مبالغ  اإىل  ت�سل  اأن 

نقاط من الرخ�سة، قد توؤدي اإىل �سحب رخ�سة 

القيادة ل�سهر اأو اأكرث وفق املخالفة. 

باخت�ضار...

من  العديد  يف  ال�سائدة  االأنظمة  مراجعة  بعد 

منها  الكثر  اأن  القول  ميكن  االأوروبية  الدول 

ت�سدد على ما يلي:

املدر�سي عرب و�سع  البا�ص  - �رشورة متييز 

مع  اأي�ًسا،  اخللف  يافطة مميزة، يف مقدمه ويف 

تو�سيح خط ال�سر.

- �رشورة اأن يكون ال�سائق قادًرا على مراقبة 

طريق  عن  اإما  بالكامل،  البا�ص  داخل  الو�سع 

مراآة، اأو كامرات موزعة يف جميع اأركانه، ومرايا 

ال�سعود  اأب���واب  ل��ه  تبني  اأخ���رى  ك��ام��رات  اأو 

والنزول خارج البا�ص. 

اأو  ال�سعود  �سلم  درجات  ارتفاع  يكون  اأن   -

النزول منا�سًبا حلجم االأطفال. 

اأن تتوافر املقاب�ص الالزمة، ليتم�سك بها   -

التالمذة يف اأثناء �سعودهم اأو نزولهم، مع و�سع 

مل�سقات بلون ملفت للنظر على درجات ال�سلم 

وعلى املقاب�ص، للفت االنتباه.

اإمكان  االأب��واب عدم  يراعى يف ت�سميم  اأن   -

اأثناء  الداخل يف  ال�سغط عليها من  فتحها عند 

اأثناء  يف  التلميذ  على  تغلق  واأال  البا�ص،  �سر 

ال�سعود اأو النزول.

للتزحلق،  مقاومة  البا�ص  اأر�سية  تكون  -اأن 

حتى ولو تعر�ست للبلل.

- �رشورة اأن ال يفوق عدد الطالب يف البا�ص 

ال�سلطات بوقوف  اإذا �سمحت  اإال  عدد مقاعده، 

البع�ص، وعندها يجب التزام العدد امل�رشح به 

عن  البا�ص  �رشعة  تزيد  اأال  �رشط  الواقفني،  من 

50 كم/�ص. 

- عدم جواز اجللو�ص اىل جانب �سائق البا�ص، 

اأو التحدث معه يف اأثناء الرحلة.

ومن  البا�ص،  رخ�سة  �سالحية  من  التاأكد   -

نظافته وخلوه من العيوب.

التكييف  اأج��ه��زة  �سالحية  م��ن  ال��ت��اأك��د   -

والتهوية، وت�سغيلها يف اأثناء الرحلة. 

للتزحلق  مقاومة  اإطارات  ا�ستخدام  - �رشورة 

يف ال�ستاء.

- �س�رورة و�سع يافط�ات تبي�ن املحظ�ورات 

ال�سلم  على  ال��وق��وف  )م��ن��ع  ال��رح��ل��ة  اأث��ن��اء  يف 

يف  ال�سائق  مع  التحدث  منع  للبا�ص،  الداخلي 

اأثناء ال�سر...(.





متّيز فتطّوع

لعبة  �سلوم  جند  الرقيب  مار�س 

الكيك بوك�سينغ منذ العام 1994 

تطّوعه  قبل   1999 العام  وحتى 

الع�سكرية.  املوؤ�س�سة  مل�سلحة 

ببطولة  الأع��وام  هذه  خالل  �سارك 

العامل يف بريطانيا وبطولة الأندية 

يف املانيا حيث حاز احلزام الأ�سود 

ببطولة  ���س��ارك  ك��م��ا   .)1997(

الأردن  يف   1998 ال��ع��ام  ال��ع��رب 

فحاز امليدالية الربونزية. 

الواجب  ن��داء  لّبى   1999 العام 

فاأمّت خدمة العلم يف املركز العايل 

بعدها  م��ن  لي�سارك  للريا�سة، 

 )2000 )ال��ع��ام  م��دن��ّي��ة  ب�سفة 

املركز  يف  وي�سّنف  لبنان  ببطولة 

يف  ت���ط���ّوع  اأن  ل��ب��ث  وم���ا  الأول. 

املكافحة،  فوج  مل�سلحة  اجلي�س 

ال��ع��ايل  امل���رك���ز  اإىل  ��ل  ُف�����سِ ث���م 

�س 
ّ
متر حيث  الع�سكرية  للريا�سة 

يف املالكمة.

بطوالت و�ألقاب

منذ تطّوعه وحتى العام 2009، 

 75 وزن  عن  الأول  املركز  احتّل 

ك��ل��غ يف ب��ط��ول��َت��ي ل��ب��ن��ان وع��ي��د 

اجل��ي�����س. وق��د ���س��ارك خ��الل هذه 

داخلية  بطولت  ع��ّدة  يف  الأع���وام 

ميداليات  ع���ّدة  وح���از  وخ��ارج��ّي��ة 

يف  العرب  بطولة  برونزية  اأهّمها: 

بطولة  ف�سّية   ،2004 العام  م�رص 

تون�س الدولية العام 2006. وقد 

يف  لبنان  لتمثيل  بعدها  من  تاأّهل 

اآ�سيا  بطولة ملك املغرب وبطولة 

يف قطر العام نف�سه، ف�سية بطولة 

الأردن  يف  الدولية  القائد  ميالد 

العرب  بطولة  برونزية   ،)2009(

ب��رون��زي��ة  م�����رص،  امل��الك��م��ة يف  يف 

و�سارك  ال�سني،  يف  اآ�سيا  بطولة 

يف بطولة الفجر يف ايران والألعاب 

الفرنكوفونية يف لبنان. ويف العام 

2010 �سارك من جديد يف بطولة 

)الأردن(  الدولية  القائد  ميالد 

بطولة  وف�سية  ذهبّيتها،  حم��رًزا 

�سوريا الدولية.

طموح ومثابرة

»امل��الك��م��ة ف��ّن ن��ب��ي��ل«... وفق 

هذه  يهوى  ال��ذي  �سلوم  الرقيب 

حّقق  وقد  ال�سغر،  منذ  الريا�سة 

التي  الإجن��ازات  من  العديد  فيها 

للمزيد  دف��ًع��ا  منها  ك��ل  يعطيه 

مار�س  الذي  الرقيب  التقّدم.  من 

ينتظم  اأن  قبل  مدنًيا  الريا�سة 

اأهمية  يوؤّكد  الع�سكر  �سفوف  يف 

الإل��ت��زام وامل��ث��اب��رة ال��دائ��َم��ني يف 

اإىل  وي�����س��ر  الع�سكرية،  احل��ي��اة 

اأي��ام  على  تقت�رص  ل  تدريباته  اأن 

يف  ت��راف��ق��ه  ب��ل  فح�سب،  اخل��دم��ة 

ماأذونياته اأي�ًسا، اإنه ال�سغف، ومنه 

امل�ساركة  طموحه  ال��ن��ج��اح.  ينبع 

يتابع  وهو  الأوملبية،  الألعاب  يف 

م�����س��رت��ه ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���زي���د من 

الألقاب ورفع اإ�سم لبنان واجلي�س 

اللبناين عالًيا يف الداخل واخلارج.
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األعاب ولعبون

اإعداد:

ندين �لبلعة

من الكيك بوك�سينغ

 اإىل املالكمة

�لرقيـب جنـد �سلـوم: 

حز�م �أ�سود وميد�ليات و�سغف ال ين�سب

تاأ�س�ش فريق �ملالكمة يف �جلي�ش، �لعام 1982. وقد حّقق هذ� �لفريق �إجناز�ت 

كبرية وخرجت من بني �سفوفه �أ�سماء المعة �إعتمد عليها منتخب لبنان للم�ساركة 

يف �لبطوالت �لعربية و�لدولية، وحتقيق نتائج رفعت ��سم لبنان عالًيا.

من �الأ�سماء �لالمعة يف فريق 

حالًيا  �جلي�ش  يف  �ملــالكــمــة 

ــوم �لــذي  ــّل �لــرقــيــب جنــد �ــس

ف �إليه يف هذ� �للقاء.
ّ
نتعر
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ت�رشين الأول

اإعداد:

نينا عقل خليل

احلاج  فران�سوا  ال�سهيد  الركن  اللواء  لذكرى  اإح��ي��اًء 

و�سهداء اجلي�ش، اأقام نادي طربجا الريا�سي االجتماعي، 

بالتعاون مع جمعية املعاق واملجتمع، دورة ريا�سية يف 

كرة ال�سلة والكرة الطائرة على ملعبه.

من  ريا�سيون  فيها  �سارك  التي  ال��دورة  افتتاح  ح�رض 

الها�سم  اأ�سد  الركن  العميد  اخلا�سة،  االإحتياجات  ذوي 

للريا�سة  العايل  املركز  قائد 

من  وح�سد  ق��ه��وج��ي،  ج��ان  ال��ع��م��اد  اجلي�ش  ق��ائ��د  مم��ث��اً  الع�سكرية، 

واملدعوين. الريا�سيني 

ال�ستار عن اللوحة  اإزاحة  اللبناين، ثم  ا�ستهل احلفل بالن�سيد الوطني 

فوج  من  جمموعة  قّدمته  ع�سكري  فعر�ش  اجلي�ش  ل�سهداء  التذكارية 

زخيا  ال�سيد  ال��ن��ادي  رئي�ش  من  لكل  كلمة  اإىل  باالإ�سافة  املغاوير، 

البواري ورئي�ش اجلمعية ال�سيد فريدي درغام عربا فيها عن »االعتزاز 

بدور اجلي�ش وت�سحيات �سهدائه«.

الدعوة  اأ�سحاب  الها�سم كلمة �سكر فيها  الركن  العميد  القى  كذلك، 

اأوا�رض  متتني  على  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  حر�ش  موؤكداً  مبادرتهم،  على 

التعاون مع خمتلف الهيئات واجلمعيات االأهلية.

ويف اخلتام جرى ت�سليم الكوؤو�ش اإىل الفرق الفائزة.

دورة ريا�ضية يف نادي 

طربجا �إحياًء لذكرى

�للو�ء �لركن �ل�ضهيد �حلاج 

و�ضهد�ء �جلي�ش

لقاء ودي يف كرة �لقدم �مل�ضّغرة بني �ضباط من �جلي�ش ومدنيني ب�����رع�����اي�����ة ق���ائ���د 

جان  العماد  اجلي�ش 

قهوجي، نظمت �رضكة »FAIR GAME« ملنا�سبة االأول من اآب، مباراة 

اللبناين  اجلي�ش  �سباّط  من  فريق  بني  امل�سّغرة  القدم  كرة  يف  وّدي��ة 

املنتخب  وقدامى  االأع��م��ال  ورج��ال  واالإعاميني  الفنانني  من  وفريق 

الوطني، وذلك على ملعب نادي االن�سار - طريق املطار.

ح�رض املباراة العقيد الركن البحري جوزف الغريب ممثاً راعي االحتفال 

اأوزكان  العماد قائد اجلي�ش، مدير عام ال�رضكة املذكورة ال�سيد فيا�ش 

وعدد كبري من ال�سخ�سيات الر�سمية والريا�سية.

واأل����ق����ى مم���ث���ل ق��ائ��د 

اجل���ي�������ش ك���ل���م���ة يف 

فيها  �سكر  املنا�سبة 

املهرجان  »منظمي 

لبنان  عن  الدفاع  م�سي�رة  يف  قدماً  اجلي�ش  مب�سي  واع��داً  الريا�سي«، 

اجلي�ش  »قيادة  ان  على  �سدد  كما  وا�ستقاله«.  وحدته  على  واحلفاظ 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ب��ني  العاقة  تر�سيخ  على  با�ستمرار  حتر�ش 

تبادل  خ��ال  م��ن  ���س��واء  الوطن�ية،  الريا�سية  واالأندي��ة  واالحت���ادات 

الن�ساطات  اإقامة  خال  من  اأم  والو�سائل،  االمكانات  وتقدمي  اخلربات 

جزءاً  التعاون  هذا  تعترب  القيادة  اأن  مو�س��ًحا  امل�ست��ركة،  واملباريات 

متثل  الريا�سة  اأن  ا  خ�سو�سً و�سعبه،  اجلي�ش  بني  احلتمي  التعاون  من 

وج��وه ح�سارة  م��ن  وج��ًه��ا 

الوطن.
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بطولة  القوى  الألعاب  اللبناين  االحت��اد  نظم 

لبنان االف��رادي��ة يف ه��ذه االأل��ع��اب وذل��ك على 

من  فرق  عدة  مب�ساركة  اجلمهور،  نادي  ملعب 

بينها اجلي�ش اللبناين. وهنا نتائج الع�سكريني 

يف البطولة:

• �ضباق 400 مرت حو�جز:
- العريف خالد من�سور من لواء امل�ساة االأول، 

الثاين.

• �ضباق 400 مرت:
- العريف اأحمد حم�سن من لواء الدعم، الثالث.

• �ضباق 1000 مرت:
ل��واء  م��ن  ع��وا���س��ة  ح�سني  االأول  ال��رق��ي��ب   -

احلر�ش اجلمهوري، االأول.

احل��ر���ش  ل����واء  م��ن  عي�سى  ع��م��ر  اجل��ن��دي   -

اجلمهوري، الثاين.

- العريف بال عوا�سة من لواء امل�ساة االأول، 

الثالث.

• �ضباق 1500 مرت:
من  ال�سناوي  خالد  اجل��ن��دي   -

لواء امل�ساة االأول، االأول.

- اجلندي علي �سويدان من لواء 

امل�ساة ال�سابع، الثاين.

اللواء  من  علي  احمد  اجلندي   -

اللوج�ستي، الثالث.

• �ضباق 100 مرت:
لواء  من  ح�سن  حمزة  اجلندي   -

امل�ساة االأول، الثالث.

• �ضباق 2000 مرت مو�نع:
امل�ساة  ل��واء  م��ن  العجمي  حممد  الرقيب   -

الثاين، االأول.

امل�ساة  ل���واء  م��ن  ���س��وي��دان  علي  اجل��ن��دي   -

ال�سابع، الثاين.

- العريف ح�سني قي�ش من لواء امل�ساة االأول، 

الثالث.

• وثب ثالثي:

ال��ن��داف م��ن ل��واء  اأ���س��ام��ة  ال��رق��ي��ب االول   -

احلر�ش اجلمهوري، االأول.

ل��واء  م��ن  طريجي  ابراهيم  حممد  اجل��ن��دي   -

امل�ساة العا�رض، الثاين.

- العريف فوؤاد يونان من لواء امل�ساة الثالث، 

الثالث.

• رمي �لرمح:
- اجلندي عبد الرحمن احلاين من لواء امل�ساة 

االأول، الثاين.

• رمي �لقر�ش:
احلر�ش  ل��واء  من  عبيد  ب��دري  االأول  العريف 

اجلمهوري، االأول.

العريف االأول جورج ها�سم من معهد التعليم، 

الثاين.

• وثب طويل:
حممد  اجل���ن���دي   -

من  طريجي  ابراهيم 

العا�رض،  امل�ساة  ل��واء 

االأول.

ف����وؤاد  ال��ع��ري��ف   -

يونان من لواء امل�ساة الثالث، الثاين.

• �ضباق 800 مرت:
امل�ساة  ل��واء  من  غريزي  ع�سمت  اجلندي   -

احلادي ع�رض، االأول.

امل�ساة  ل��واء  من  ال�سناوي  خالد  اجلندي   -

االأول، الثاين.

اللوج�ستي،  اللواء  من  علي  اأحمد  اجلندي   -

الثالث.

• وثب عاٍل:
- اجلندي االأول علي الديراين من لواء امل�ساة 

احلادي ع�رض، الثالث.

• �ضباق 5000 مرت:
ل��واء  م��ن  ع��وا���س��ة  ح�سني  االأول  ال��رق��ي��ب   -

احلر�ش اجلمهوري، االأول.

- العريف بال عوا�سة من لواء امل�ساة االأول، 

الثاين.

- الرقيب حممد العجمي من لواء 

امل�ساة الثاين، الثالث.

• رمي كرة حديد:
عب�ي��د  ب�دري  االأول  العري�ف   -

اجلمه��وري،  احل�����ر���ش  ل�����واء  م�ن 

االأول.

- العريف االأول جورج ها�سم من 

معهد التعليم، الثاين.

بطولة لبنان 

االإفرادية  يف 

العاب القوى 

للعام 2012

�لع�ضكريون يف �لطليعة
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ع���م���ّم امل���رك���ز ال���ع���ايل ل��ل��ري��ا���س��ة 

يف  اجلي�ش  بطولة  نتائج  الع�سكرية 

التي  »ج«،  للمجموعة  القوى  األعاب 

ال��ب��ل��دي  ب���ريوت  ملعبي  ع��ل��ى  ج���رت 

وثكنة يو�سف اال�سطا كفر�سيما.

النحو  ع��ل��ى  النت��ائج  ج���اءت  وق���د 

االآتي:

• �ضباق 100 مرت:
فوج  من  فرحات  �سادي  اجلندي   -

التدخل الثالث، االأول.

- اجل��ن��دي ح��م��زة ح�����س��ن م��ن ل��واء 

امل�ساة االأول، الثاين.

ح�سن  خدماته  امل��ّم��ددة  املجّند   -

ع�رض،  احلادي  امل�ساة  لواء  من  من�سور 

الثالث.

• �ضباق 1000 مرت:
من  عوا�سة  االأول ح�سني  الرقيب   -

لواء احلر�ش اجلمهوري، االأول.

- اجل��ن��دي ع��م��ر ع��ي�����س��ى م��ن ل��واء 

احلر�ش اجلمهوري، الثاين.

- ال��ع��ري��ف ب��ال ع��وا���س��ة م��ن ل��واء 

امل�ساة االأول، الثالث.

• وثب ثالثي:
من  النداف  اأ�سامة  االأول  الرقيب   -

لواء احلر�ش اجلمهوري، االأول.

- اجلندي حممد ابراهيم طريجي من 

لواء امل�ساة العا�رض، الثاين.

من  الديراين  علي  االول  اجلندي   -

لواء امل�ساة احلادي ع�رض، الثالث.

• �إطاحة �ملطرقة:
من  ها�سم  ج��ورج  االأول  العريف   -

معهد التعليم، االأول.

- اجل��ن��دي اأح��م��د حم��م��د م��ن ل��واء 

امل�ساة االأول، الثاين.

اللواء  من  من�سور  رام��ي  اجلندي   -

الثالث. اللوج�ستي، 

بطولة اجلي�ش

يف األعاب القوى

نتائج �ملجموعة »ج«

بطولة لبنان

لـ »ن�ضف �ملار�تون«

بطولة �ل�ضيف يف كرة �لطاولة

اأحرز الرقيب االأول ح�سني عوا�سة وغنى االأ�سري من 

بطولة  لقبي  الداخلي  االأم��ن  قوى 

لبنان يف �سباق »ن�سف املاراتون« 

ال��ذي  ك��ل��م،   21.100 مل�سافة 

الأل��ع��اب  ال��ل��ب��ن��اين  االحت����اد  نظمه 

القوى بتاريخ 2012/9/2.

انطلق ال�سباق من جمّمع الرئي�ش 

جونيه،  الريا�سي يف  �سهاب  فوؤاد 

باجتاه املعاملتني ومن ثم الطريق 

الرئي�ش  فمجّمع  و�سبيّه  البحرية 

�سهاب، و�سارك فيه فريق اجلي�ش 

اىل جانب عدائني من عدة اأندية.

اأع��ط��ى ا���س��ارة االن��ط��اق رئي�ش 

�سهاب،  اهلل  عبد  ال�سيد  االحت���اد 

نعمة  العام  ال�رض  اأم��ني  ح�سور  يف 

ال�سيد  االحتاد  وع�سو  بجاين  ال�له 

ايلي �سعاده. وهنا النتائج الفنّية 

حققها  ال��ت��ي  العمرية،  للفئات 

الع�سكريون:

• فئة 20-34 �ضنة:
- اجلندي عمر عي�سى، االأول.

- اجلندي بال عوا�سة، الثاين.

ال��ع��ج��م��ي،  ال���رق���ي���ب حم��م��د   -

الثالث.

• فئة 35-39 �ضنة:
- الرقيب االول ح�سني عوا�سة، 

االأول 

• فئة 40-44 �ضنة:
عبد  ع��م��ر  االأول  ال��رق��ي��ب   -

اللطيف، االأول.

االحتاد  نظمها  التي  ورج��ال(  )�سيدات  ال�سيف  بطولة  الطاولة يف  كرة  اجلي�ش يف  فريق  �سارك 

اللبناين لّلعبة على ملعب نادي املون ال�سال - عني �سعادة، و�سارك فيها 160 العباً من عدة اأندية.

ويف النتيجة النهائية للبطولة، حل كل من الرقيب االأول موري�ش اليا�ش من فوج التدّخل االأول يف 

املركز التا�سع، والرقيب االول وائل �سيف الدين يف املركز احلادي ع�رض، والرقيب االأول م�سطفى 

الدقدوقي يف املركز الثالث ع�رض، وكاهما من مو�سيقى اجلي�ش.
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بدعوة من نادي الغولدن 

ب��������ادي ال����ري����ا�����س����ي يف 

بطولة  اأقيمت  ال��دك��وان��ة، 

حمل  الدواليب،  برم  ال�ساحنة،   
ّ
)جر التقليدية  الريا�سات  يف  رجل  اأقوى 

اأجران وحمادل ورفع املخل(،  اأثقال ب�سكل  ال�سيارات وال�سري بها، حمل 

وذلك على ملعب كرة القدم يف البلدة املذكورة.

ريا�سيني  جانب  اىل  اجلي�ش  فرق  من  ع�سكريون  البطولة  يف  �سارك 

والدامناركي  مينكوتيز  رينيه  العامل  بطل  عليها  واأ�رضف  اأندية.  عدة  من 

غ�سان  ال�سيد  اال�سل  اللبناين 

الرتاث  ورئي�ش جلنة  دي��راين، 

يف النادي ال�سيد مارون خليل 

اأ�سد  الركن  العميد  اجلي�ش  قائد  مبمثل  فيها  رحب  كلمة  القى  ال��ذي 

واحل�سور،  �سختورة  انطوان  اال�ستاذ  الدكوانة  بلدية  ورئي�ش  الها�سم 

البطوالت  هذه  واعًدا مبتابعة  عيده،  اللبناين يف  للجي�ش  التهنئة  موجًها 

اىل جانب ريا�سات الرتاث القروي واإقامة بطولة عاملية يف العام املقبل 

على اأر�ش لبنان«.

�سختورة  اأنطوان  اال�ستاذ  بادي  للغولدن  الفخري  الرئي�ش  األقى  كما 

كلمة اأكد فيها »اال�ستمرار يف ت�سجيع الريا�سة« واأعلن الوالء للموؤ�س�سة 

الع�سكرية التي تعلو وال يعلى عليها.

بت�سليم  االإح���ت���ف���ال  واخ��ت��ت��م 

وهنا  البطولة.  اأح��زم��ة  الفائزين 

النتائج التي حققها الع�سكريون.

• حّل اجلندي علي م�سطفى من 
االأول  املركز  يف  املجوقل  الفوج 

يف جر ال�ساحنة، ويف املركز الثاين 

واأحجار  حم��ادل  و�سع  م�سابقة  يف 

م�ستديرة على قواعد مرتفعة.

من  ن��زال  العريف حممود  ف��از   •
باملركز  ع�رض  الثاين  امل�ساة  ل��واء 

وال�سري  ال�سيارات  حمل  يف  االأول 

حّل  كما  اأمتار،  ع�رضة  مل�سافة  بها 

ثالًثا يف برم دوالب جرافة.

• حّل الرقيب االأول غ�سان زيتون 
من لواء الدعم يف املركز الثاين يف 

اخللف  اإىل  غاز  اأج��رار  رمي  لعبتي 

على ارتفاع اأربعة اأمتار.

�أقوى رجل يف �لريا�ضات �لتقليدية

البحر بطولة اجلي�ش  اأحرز فريق فوج مغاوير 

يف اخلما�سي الع�سكري للعام 2012 ، اإذ حّقق 

املركز االأول يف الت�سنيف النهائي للقطع.

من  اع��ت��ب��اراً  ج��رت  التي  البطولة  وت�سّمنت 

ال��رم��اي��ة  م��ن��ه:   14 ول��غ��اي��ة   2012/7/10

قذف  ال�سباحة،  امل��ق��ات��ل،  ج��ول��ة  بالبندقية، 

الرمانات ال�سلودية والرك�ش مل�سافة 8 كلم.

وقد �سارك فيها ع�سكريون من خمتلف القطع 

واالألوية. وجاءت النتائج على النحو االآتي:

• �لت�ضنيف �لإفر�دي:

مغاوير  ف��وج  من  �سبحة  مو�سى  امل��ع��اون   -

البحر، االأول.

احلر�ش  ل���واء  م��ن  غ�سن  ج���ورج  ال��رق��ي��ب   -

اجلمهوري، الثاين.

مغاوير  ف��وج  من  دروي�����ش  حممد  العريف   -

البحر، الثالث.

• �لت�ضنيف �لنهائي للقطع:
- فوج مغاوير البحر، االأول.

- لواء احلر�ش اجلمهوري، الثاين.

- اللواء اللوج�ستي، الثالث.

فوج مغاوير �لبحر بطل �جلي�ش يف �خلما�ضي �لع�ضكري كاأ�ش العامل الثامن

الفرنكوفوين للتايكواندو

�جلندي جورج غالب

يف �ملركز �لر�بع

املركز  من  غالب  ج��ورج  اجلندي  �سارك 

العايل للريا�سة الع�سكرية يف كاأ�ش العامل 

التايكواندو،  للعبة  الفرنكوفوين  الثامن 

وح���ّل يف امل��رك��ز ال��راب��ع م��ن ب��ني ع�رضين 

م�سارًكا يف وزن 68 كلغ.
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م�����س��اب��ق��ة  زد«  »غ�������روب  ����رضك���ة  ن��ظ��م��ت 

�سد �سربوح  2012« يف  لبنان  »كوادرياتلون 

�سباقاً  ت�سمنت  وال��ت��ي  ف��اري��ا،  منطقة  يف 

و�سباًقا  كيلومرت(   1.5( ك��اي��اك  للكانوي  

و�سباقاً  كيلومرًتا(،   18( الهوائية  للدراجات 

للجري )12 كيلومرًتا( وت�سّلق جبال.

ح�������رض امل�����س��اب��ق��ة ال���ت���ي ج�����رت ب��ت��اري��خ 

ممثاً  ال��ه��ّد  ج��ورج  العقيد   ،2012/8/12

جانب  اإىل  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد 

وح�سد  ر�سمية  و�سخ�سيات  ال�سباط  من  عدد 

�سارك  وق��د  وامل��واط��ن��ني،  الريا�سيني  م��ن 

للريا�سة  العايل  املركز  من  ع�سكريون  فيها 

ال���ع�������س���ك���ري���ة وم���ن 

اأف������واج: امل��غ��اوي��ر، 

امل��ج��وق��ل وم��غ��اوي��ر 

البحر.

اخل�������ت�������ام،  ويف 

ق���ّدم ال��ع��ق��ي��د ال��ه��ّد 

وال���������س����ي����دان زي���د 

ب���ط���ي�������ش و�����رضب����ل 

����س���ام���ة، ك���وؤو����س���اً 

وم�������ي�������دال�������ي�������ات 

للفائزين.

» كو�درياتلون لبنان 2012« يف �ضد �ضربوح

جو و�إيليا �ضوفيا

يف بطولة �لبقاع للكار�تيه

»نادي بود�«

يختتم

 خميمه 

�ل�ضيفي 

لالأولد

�سارك جو واإيليا ولدا الرائد جورج �سوفيا 

من لواء امل�ساة ال�ساد�ش، يف بطولة البقاع 

الثالث  املركز  جو  واأحرز  الكاراتيه،  للعبة 

ونال  النا�سئني  لفئة  »القتال«  لعبة  يف 

ميدالية برونزية.

كما حقق ايليا املركز الثالث عن فئته يف 

اللعبة نف�سها ونال اأي�ًسا ميدالية برونزية.

قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

ممثاً بالعقيد الركن وليد احلاج، اختتم »نادي 

باحتفال  الريا�سي،  ال�سيفي  خميمه  ب��ودا« 

جممع  يف  االومل��ب��ي  امل�سبح  ح��ول  اأق��ام��ه  كبري 

»�سوليمار« يف ح�سور حواىل 1500 �سخ�ٍش.

عن  العامة  امل�سوؤولة  كلمة  االحتفال  تخلل 

االآن�سة دونا �سعادة التي �سكرت قائد  املخيم 

كما  ل��ه،  ودعمه  ال��ن��ادي  رعايته  على  اجلي�ش 

�سعادة  فرن�سوا  ال�سيد  ال��ن��ادي  رئي�ش  ق��دم 

�سكر  عرب�ون  الق�ائد  ممثل  اإىل  تذكارية  درعاً 

وتقدير.

امل�ساركون  وق��دم 

يف امل��خ��ي��م ع��رو���س��اً 

ال���ت���اي���ك���وان���دو،  يف 

اجل��م��ب��از، ال��رق�����ش، 

الكونغ  الرتامبولني، 

كرة  ال�سلة،  كرة  فو، 

القدم، كرة امل�رضب، 

اجل������ودو، ال�����س��ب��اح��ة 

والرولر ا�سكيت.

�ضهادة م�ضاركة يف دورة

�سارك الرقيب االأول جال ر�سوان من 

يف  الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز 

ل�سهادة  االآ�سيوي  التدريبي  الربنامج 

م�ستوى »G« ب�سفة »مدّرب« يف لعبة 

دورة  متابعته  بعد  وذلك  القدم،  كرة 

 2012/7/2 م��ن  اع��ت��ب��اراً  تدريبية 

اللبناين  االحت��اد  يف  منه،   16 ولغاية 

للعبة يف بريوت.
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ال�سباب  يوم  الريا�سي،  الل�ه  عطا  نادي  اأقام 

الريا�سي للعام 2012، على بولفار مرجعيون، 

األوية امل�ساة: ال�سابع،  مب�ساركة ع�سكريني من 

وهنا  مدنية.  فرق  جانب  اىل  والتا�سع  الثامن 

النتائج التي حققها الع�سكريون:

احلاج  ح�سني  العريف  حل  كلم:   5 �سباق   •
البطولة،  كاأ�ش  ون��ال  االأول،  املركز  يف  ح�سن 

الثاين،  املركز  يف  حمو�سة  بهاء  اجلندي  ت��اه 

الثالث،  امل��رك��ز  يف  الغو�ش  ح�سن  واجل��ن��دي 

وجميعهم من لواء امل�ساة التا�سع.

• �ضباق 2 كلم:
االول علي طاها )من  - حل كل من املعاون 

لواء امل�ساة ال�سابع( يف املركز االأول، واجلندي 

ح�سن الغو�ش من لواء امل�ساة التا�سع يف املركز 

ال���رزاق عيد )م��ن ل��واء  ال��ث��اين وال��رق��ي��ب عبد 

امل�ساة ال�سابع( يف املركز الثالث.

�لهو�ئية  �لـــدر�جـــات  �ــضــبــاق   •
مل�ضافة 5 كلم: 

)من  اال�سقر  �سهيل  اجلندي  حل   -

لواء امل�ساة التا�سع( يف املركز الثالث.

• رمي كرة حديد:
- اجلندي اأحمد خ�رض من لواء امل�ساة 

التا�سع، الثاين.

- ال��ع��ري��ف خ��ال��د ���رضي��ت��ح م��ن ل��واء 

امل�ساة ال�سابع، الثالث.

• رفع �ثقال )فوق 90كلغ(:
- اجل��ن��دي خ��ال��د ب��و هميا م��ن ل��واء 

امل�ساة الثامن، الثالث.

• رفع �ثقال )حتت 90كلغ(:
- ال��ع��ري��ف خ��ال��د ���رضي��ت��ح م��ن ل��واء 

امل�ساة ال�سابع، الثالث.

• لعبة �لكبا�ش:
من  يون�ش  حممد  االول  الرقيب   -

لواء امل�ساة التا�سع، االأول )ونال كاأ�ش 

البطولة(.

ل��واء  م��ن  فني�ش  ح�سني  اجل��ن��دي   -

امل�ساة الثامن، الثاين.

لواء  من  االأ�سقر  �سهيل  اجلندي   -

امل�ساة التا�سع، الثالث.

• جر �لعربة:
- اجل��ن��دي خ��ال��د ب��و هميا م��ن ل��واء 

امل�ساة الثامن، االأول.

• برم �لدولب:
- اجلندي خالد بو هميا، االأول.

الريا�سي  »اي��ل��ي��ت«  ن���ادي  اأق���ام 

ال�سوف  خريبة  بلدية  مع  بالتعاون 

ال�سنوي  بطبيعتك«  »اأرك�ش  �سباق 

الثالث وذلك بتاريخ 2012/9/2.

كلم،   10 ال�سباق  م�سافة  بلغت 

من  وع��داءة  عداء  فيه 300  و�سارك 

وع�سكريون  اجلي�ش  فريق  بينهم 

من لواء امل�ساة ال�سابع، انطلقوا من 

غابة الباروك و�سوالً اىل �ساحة بلدة 

اخلريبة. وجاءت النتائج التي حققها 

الع�سكريون على النحو االآتي:

فئة 20 - 34 �ضنة:

- الرقيب احمد علي ميداين، االأول.

- العريف ح�سن قي�ش، الثاين.

- الرقيب االأول زياد عون، الثالث.

 فئة 35 - 39 �ضنة:

- املعاون االأول نقوال مرتا، االأول.

- املعاون االأول علي طه، الثاين.

بلدية  رئ��ي�����ش  ق����ّدم  اخل���ت���ام،  يف 

اخل��ري��ب��ة ال�����س��ي��د ن�����س��ي��م االأ���س��ق��ر 

االجتماعي  الثقايف  النادي  ورئي�ش 

الدكتور ح�سام اال�سقر ورئي�ش نادي 

اجلوائز  احمد خليفة  الدكتور  اإيليت 

مل�ستحقيها.

يوم �ل�ضباب �لريا�ضي

»�رك�ش بطبيعتك« لنادي »�إيليت« �لريا�ضي
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مار�تون »مرنك�ش مع �جلي�ش«

لقاء�ت بني فرق من �جلي�ش وقو�ت �لأمم �ملتحدة �ملوؤقتة

ملنا�سبة الذكرى ال�سابعة وال�ستني لتاأ�سي�ش 

ريا�سية بني فرق من  لقاءات  اأقيمت  اجلي�ش، 

وفرق  والتا�سع  الثامن  اخلام�ش،  امل�ساة  األوية 

من قوات االمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

وقد ت�سمنت اللقاءات التي جرت اعتباراً من 

كرة  األ��ع��اب:  منه،   29 ولغاية   2012/8/8

اليد  كرة  القدم،  كرة  الطائرة،  الكرة  ال�سلة، 

والرك�ش مل�سافة 4 كلم و12 كلم.

وجاءت النتائج على النحو االآتي:

• لو�ء �مل�ضاة �خلام�ش:
�سد  مباراة  اللواء  فريق  لعب  ال�سلة:  كرة   -

فريق الوحدة املاليزيه، وجاءت النتيجة 101-

29 مل�سلحة فريق اللواء.

- الكرة الطائرة: اقيم لقاء بني فرقي اللواء 

بركات  بنوا  ثكنة  ملعب  الغانية على  والكتيبة 

ل�سالح   42-52 النتيجة  وج���اءت  ���س��ور،  يف 

فريق اللواء.

• لو�ء �مل�ضاة �لثامن:
ملعب  على  جرى  ال�سلة:  كرة   -

لقاء  ال�سلطانية،  التحرير  جممع 

ب���ني ف��ري��ق��ي ال���ل���واء وال��ك��ت��ي��ب��ة 

فريق  فوز  عن  واأ�سفر  االإيرلندية 

اللواء بنتيجة 42-52.

بني  مباراة  جرت  القدم:  كرة   -

واأ�سفرت  االيرلندية،  والكتيبة  اللواء  فريقي 

عن فوز فريق اللواء بنتيجة 2-3.

الغانية  الكتيبة  فريق  فاز  الطائرة:  الكرة   -

يف  وذل��ك  2-�سفر،  بنتيجة  اللواء  فريق  على 

التحرير  جممع  ملعب  على  اأقيم  ال��ذي  اللقاء 

ال�سلطانية.

- رك�ش مل�سافة 4 كلم: اأقيم �سباق مل�سافة 

�سارك فيه  ال�سلوقي،  وادي  4كلم على طريق 

عداوؤون من اللواء ومن »FCR«، وحّل بنتيجته 

عداوؤو اللواء يف املركزين االول والثالث.

اللواء  فريقي  بني  مباراة  جرت  اليد:  كرة   -

فريق  ف��وز  عن  اأ�سفرت  املاليزية،  والكتيبة 

اللواء بنتيجة 29-35.

• لو�ء �مل�ضاة �لتا�ضع:
- 4 كلم رك�ش وم�سي �رضيع: �سارك يف هذا 

ال�سباق عداوؤون من اللواء ومن الوحدة الهندية، 

ب���ال���دردارة وب��اب  وانطلق م��ن اخل��ي��ام م���روراً 

التنية.

فريق  من  عنا�رض  حاز  النهائية،  النتيجة  ويف 

يف  االول  الثاثة  املراكز  على  الهندية  الوحدة 

يف  اللواء  فريق  من  ع�سكريون  وحل  الرك�ش، 

املركزين الرابع واخلام�ش.

خليل  الرائد  حل  فقد  ال�رضيع  امل�سي  يف  اأم��ا 

اخلويل يف املركز االول والرقيب االأول �سليمان 

�سوي يف املركز الثاين.

ن��ظ��م��ت »ج��م��ع��ي��ة 

االأرز«  �����س����ق����ور 

االجتماعية  الثقافية 

حاجز  اأم��ام  من  انطاقاً  اجلي�ش«  مع  »مرنك�ش  ماراتون  �سباق  البيئية 

اجلي�ش يف بلدة كفريا و�سوالً اىل بلدة �سغبني.

اجلي�ش  فريق   ،2012/8/25 بتاريخ  جرى  الذي  ال�سباق  يف  �سارك 

وعداوؤون من لواء امل�ساة الثالث اإىل جانب ريا�سيني من عدة اندية.

يف  عوا�سة  ح�سني  االأول  الرقيب  حل  لل�سباق،  النهائية  النتيجة  ويف 

املركز االأول، والرقيب حممد العجمي يف املركز الثاين، واملعاون االأول 

نقوال مرتا يف املركز الثالث.
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اأخبار ريا�ضية
اجلي�ش  ف���رق  ���س��ارك��ت 

ول���ق���اءات  م��ه��رج��ان��ات  يف 

ري��ا���س��ي��ة، اأق��ي��م��ت خ��ال 

املن�رضم  ال�سيف  ف�سل 

و�سملت  م��ن��اط��ق،  ع��دة  يف 

الكرة  ال�سلة،  كرة  االلعاب 

الطائرة، وكرة القدم.

• �لكرة �لطائرة:
- بتاريخ 2012/7/23، تبارى فريقا اجلي�ش ومنتخب اإقليم اخلروب 

اأقيم على ملعب نادي ال�سائع-جدرا، انتهى بفوز فريق نادي  يف لقاء 

دلهون بنتيجة 3-�سفر.

- بتاريخ 2012/8/2، نظم نادي ال�سبيبة الريا�سي الثقايف - تنورين 

املدفعية  فوج  فريقا  فيها  تبارى  ملعبه،  على  اللعبة  يف  ريا�سية  دورة 

وانتهى  ق��ل��ح��ات،  ون���ادي  ال��ث��اين 

بنتيجة  الفوج  فريق  بفوز  اللقاء 

2-�سفر.

 ،2012/8/5 ب���ت���اري���خ   -

الذي  الريا�سي  املهرجان  و�سمن 

الريا�سي  الثقايف  ال��ن��ادي  نظمه 

اأقيمت  االجتماعي يف بلدة حبوب، 

مباراة بني فريقي فوج املدفعية 

الريا�سي،  قنات  ون���ادي  ال��ث��اين 

انتهت بفوز الفريق االأخري بنتيجة 

2-�سفر.

بتاريخ 2012/8/5، تقابل   -

ف��ري��ق��ا ف���وج امل��دف��ع��ي��ة ال��ث��اين 

جبيل،  الريا�سي-  جدايل  ون��ادي 

االأخري  ملعب  على  جرت  مباراة  يف 

الذي فاز بنتيجة 2- �سفر.

- بتاريخ 2012/8/17، حقق 

فوزاً  الثاين  املدفعية  فوج  فريق 

البرتون  �سباب  ن��ادي  فريق  على 

بنتيجة 2-�سفر، وذلك خال مباراة ودية جرت على ملعب نادي �سبيبة 

حامات.

نظمته  الذي  الريا�سي  املهرجان  و�سمن   ،2012/8/23 بتاريخ   -

بني  مباراة  اقيمت  مر�ساد،  خالد  ال�سهيد  الرائد  ملعب  على  نيحا  بلدية 

فريقي لواء امل�ساة اخلام�ش ومر�ستي الريا�سي، انتهت بفوز فريق اللواء 

بنتيجة 3-�سفر.

ونادي  الثاين  املدفعية  فريقا فوج  تبارى  بتاريخ 2012/8/25،   -

 - الراأ�ش  �سيدة  وقف  جلنة  نظمته  ال��ذي  املهرجان  �سمن  منذر،  بيت 

بنتيجة  الفوج  فريق  بفوز  اللقاء  وانتهى  ملعبها،  على  الكورة  بحبو�ش 

.2-3

مع  ودي  لقاء  يف  الدعم  لواء  فريق  �سارك   ،2012/8/26 بتاريخ   -

فريق نادي حاالت، اقيم على ملعب نادي ح�سارات - جبيل، وانتهى بفوز 

فريق اللواء بنتيجة 1-2.

- بتاريخ 2012/8/29، و�سمن املهرجان الريا�سي الذي نظمه نادي 

فوج  فريقي  بني  مباراة  اقيمت  االجتماعي،  الثقايف  الريا�سي  ح�سارات 

املدفعية الثاين والنادي املنظم، انتهت بفوز فريق الفوج بنتيجة 1-3.

ونادي  الثاين  املدفعية  فوج  فريقا  تقابل   ،2012/9/2 بتاريخ   -

اأدوني�ش-الغينة،وانتهت  اأبناء  نادي  ملعب  على  جرت  مباراة  يف  النجوم 

بفوز فريق النادي بنتيجة 3-2.

• كرة �لقدم:
كرة  لعبة  يف  ريا�سية  دورة  حا�سبيا   - الريا�سي  اجلبل  نادي  نظم   -

القدم على ملعبه، �سارك فيها فريق لواء امل�ساة الثالث اىل جانب عدة 

فرق، ونال كاأ�ش املركز االأول و15 ميدالية ذهبية.

نادي  فريق  اأمام  الثالث  اللواء  فريق  خ�رض   ،2012/8/20 بتاريخ   -

فريق  على  فوزاً   ،2012/8/26 بتاريخ  ليحقق   ،1-2 بنتيجة  الكفري 

نادي كفر�سوبا بنتيجة 4-3، واآخر على فريق نادي اجلبل - حا�سبيا يف 

لقاء )2012/8/6( انتهى بنتيجة 1-2.

يف  الريا�سي  ميم�ش  نادي  فريق  على  الثالث  اللواء  فريق  فاز  كذلك 

مباراة اأقيمت بتاريخ 2012/8/8 وانتهت بنتيجة 5-�سفر.

• كرة �ل�ضلة:
بتاريخ 2012/8/9، �سارك فريق لواء امل�ساة االول يف لقاء مع فريق 

نادي الن�رض االأبي�ش، �سمن دورة ريا�سية اقيمت يف �ساحة بلدة طنبوريت، 

وانتهى اللقاء بفوز الفريق االأخري بنتيجة 35-42.
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هل يعقل

اأن يرى الأعمى 

عرب اأذنيه مثالً؟!

تكرث الق�ص�ص املثرية املتعّلقة بفاقدي 

الب�رص وي�صعب ت�صديقها. فمنهم من �صّوب 

ر�صا�صة اإىل هدف مو�صوع اأمامه، اأو �صعر 

بوجود عراقيل يف طريقه بدون اأدوات 

ق بني النور والعتمة.
ّ
م�صاعدة، اأو فر

فهل ميكن اأن يح�صل

ذلك فعالً؟
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رحلة يف الإن�سان

اإعداد:

غري�ص فرح

اإدراك باطني

الب�رشي  العقل  اإحتار  خلت،  لعقود 

ال  واأن��ه��ا  ا  خ�صو�صً الظواهر،  ه��ذه  تف�صري  يف 

ت�صتند اإىل منطق علمي. لكّن الدرا�صات االأخرية 

القّيمني  وم��ّدت  اأ���رشاره��ا،  عن  النقاب  ك�صفت 

على االأع�صاب مبعلومات جديدة وقّيمة.

للأ�صياء  باطني  اإدراك  وج��ود  يف�رّش  فكيف 

احل�ّصية خارج اإطار الروؤية الفعلية؟

العيون اخلّفية

احل�ّصية  املعلومات  اأن  ُعرف  بعيد،  زمن  منذ 

ت���������رشي ع����ر اأع�������ص���اب 

منطقة  اإىل  العني  عد�صة 

ال���دم���اغ،  يف  ت��ل��ت��ق��ط��ه��ا 

باالألوان  الروؤية  وتعك�س 

واليوم،  واالأحجام.  واالأ�صكال 

طبيعية  اآل��ي��ات  وج���ود  العلماء  اأدرك 

من  ن��وًع��ا  وت�صّكل  اخلم�س،  احل��وا���س  تتعّدى 

التي  اخلفية  العيون  اأو  الداخلية،  البوا�صل 

متنح هذه احلوا�س اأبعاًدا ال ح�رش لها.

اآليات  جملة  ال��دم��اغ  روؤي��ة  عن  توّقفوا  لقد 

فحا�ّصة  ح��ّدة.  على  منها  كل  يعمل  تخ�ص�صّية 

الب�رش على �صبيل املثال، مل تعد تنح�رش بالروؤية. 

وهذا ينطبق على حوا�س ال�ّصم والّلم�س والّذوق.

اإليها،  امل�صار  اآلياته  عر  يدمج  الدماغ  اإذن 

التعوي�س  بع�صها  وميكن  جمتمعة  احل��وا���س 

بح�صب  تختلف  باأ�صكال  االآخ���ر  بع�صها  ع��ن 

االأ�صخا�س.

اأ�رصار العني الغام�صة

ع�صبية  خليا  اأن  املعروف  من 

ال�صوء  وج���ود  تك�صف  ال��ع��ني  يف 

لتّمكنه  الدماغ  اإىل  ر�صائل  وتبعث 

الداخلية  اجل�صم  �صاعة  �صبط  من 

واليقظة.  النوم  اأوق��ات  تنّظم  التي 

اأع��وام،  منذ  اكت�صفوا  الباحثني  لكّن 

من  تتمكن  الب�رش  ف��اق��دة  فئراًنا  اأن 

وتتعرف  والنهار،  الليل  �صاعات  �صبط 

اإىل وجود ال�صوء والعتمة على الرغم من 

يدل  وهذا  الع�صبية.  عيونها  خليا  موت 

تعّو�س  �صواها  القطة  اآليات  وجود  على 

عن فقدان الب�رش.

ما هي هذه الآليات؟

االأم��ريك��ي��ة  ال�صحفية  ن�رشتها  درا���ص��ة  يف 

 American journal of sciences للعلوم

ثابتة  اأدل��ة  توجد  اأخ���رى،  من�صورات  ونقلتها 

ت�صري اإىل اأّن �صبكة العني غري امل�صابة تتمكن 

يف  م��ادة  عر  ال�صوئية  الذبذبات  التقاط  من 

ب�»امليلبو�صني«  تعرف  الع�صبية  خلياها 

جلد  يف  موجودة  م��ادة  وهي   ،)Melaposin(

ال�صفادع تتح�ص�س ال�صوء وتر�صل وم�صاته اإىل 

�صبكة اأع�صاب يف الدماغ. وهذه ال�صبكة حتتفظ 

املرئي من قبل  للج�صم غري  اخلارجي  بال�صكل 

ر�صائل  ع��ر  وج���وده  وتعك�س  الب�رش،  ف��اق��دي 

االأ�صا�س  اللّواعي. وعلى هذا  اإىل العقل  تبثها 

يتمكن فاقد الب�رش من التكّهن مبا هو موجود 

بوجود  ال�صعور  من  متكنه  اإىل  اإ�صافة  اأمامه، 

النور والعتمة.
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 اإىل ذلك، تبنّي من خلل درا�صة اأجرتها جامعة 

امل�صاب  الب�رش  فاقد  اأن  االأمريكية،  هارفرد 

يتفاعل  الن�صفي(  الراأ�س  )اأمل  ال�صقيقة  باآالم 

مع ال�صوء ب�صكل يزيد من اآالمه كما يح�صل مع 

االأ�صخا�س العاديني، وتبنّي اأي�ًصا اأنه ي�صتعني 

ب��اأع�����ص��اب احل��وا���س االأخ����رى م��ن اأج���ل حتديد 

امل�صهد الذي ال يراه بل ي�صعر بوجوده.

من  بع�ًصا  اأن  ع��رف  امل��ث��ال،  �صبيل  فعلى 

ف��اق��دي ال��ب�����رش ك��ان��وا ق��ادري��ن ع��ل��ى حتديد 

وعلى  واجل�صد،  الوجه  حركات 

التعرف اإىل م�صاعر 

اأ�صحابها. واالأهم اأنهم متكنوا من مل�س اأدوات 

و�صعت اأمامهم من دون علمهم. وهذا يدل على 

اأنهم يرون من خلل عقولهم اللّواعية، اأو عر 

ب�صريتهم املّتقدة كما ي�صاع بني عامة النا�س.

الروؤية ال�صمعية

الدماغ  ف��اإّن  العلمية،  بالدرا�صات  ثبت  كما 

يتمّكن من ا�صتبدال حا�صة الب�رش بحوا�س اأخرى 

الب�رش  فاقد  فبا�صتطاعة  ال�صمع.  مقّدمها  ويف 

االإ�صتعانة  املثال  �صبيل  على 

ب��اأذن��ي��ه م��ن اأج��ل 

وحتديد  وال�صكل  ال�صوء  عن  �صورة  تكوين 

املكان والزمان. وهو ما اأّكدته اختبارات اأجريت 

ال�صخ�س  الطفولة. فهذا  للب�رش منذ  على فاقد 

حتليل  اأج��ل  من  ب�صمعه  االإ�صتعانة  من  متّكن 

وروؤية طريقه. وبهذا جنح يف  االأ�صوات  اأ�صداء 

ال�صري. واالأمر  باأمان خلل زحمة  الدراجة  ركوب 

الدماغ  مقدرة  اإىل  االأب��ح��اث،  توؤّكد  كما  يعود 

عر  �صوتّية  ذبذبات  اإىل  االأ�صكال  ترجمة  على 

عر  تر�صل  ال�صغر،  بالغة  كهربائية  �صحنات 

خليا اجللد.

كيف يح�صل ذلك؟

ت��ت��ب��ادل  اأن احل���وا����س  ي��ح�����ص��ل ه���و  ال����ذي 

تتقاطع.  اأن  دون  من  فائقة  ب�رشعة  املعلومات 

والزمان  املكان  حتديد  اأجل  من  تتعاون  فهي 

املراد حتديدها.  االأ�صياء  من  و�صواها  وال�صكل 

تفّهم  على  ي�صاعد  ال�صفاه  حتريك  اإن  فمثلً، 

الكلمات من قبل ال�صم، هذا اإىل جانب الّلم�س 

واالإ�صارات املرئية. وُعرف اأي�ًصا اأن حا�صة ال�ّصم 

االأخ��رى،  احلوا�س  بجميع  وثيق  ب�صكل  ترتبط 

وحفظ  الذاكرة،  عمل  تفعيل  يف  دوًرا  لها  واأن 

هذا  اأن  واللّفت  اللّواعي.  العقل  يف  االأ�صكال 

ووظائفه،  الدماغ  خليا  بني  الوثيق  الرتابط 

اأكرث  اأّن��ه  يعني  ما  بالعمر،  التقدم  مع  يقوى 

مع  االأط��ف��ال.  ل��دى  منه  البالغني  ل��دى  فعالية 

ذلك، عرف اأنه يتعلق بت�صل�صل اخلليا الوراثية 

ويختلف من �صخ�س اإىل اآخر.

»كنا نظن اأننا ن�صتخدم كل حا�صة على حّدة«، 

ريف�ري  لورن��س  النف�ص���اين  الباح��ث  اأك��د  كما 

الواقع،  لكن يف  كالي��فورنيا.  جامع�ة  من  �صايو 

على حّد قوله، »اإّن اأدم�غ�تنا ت��دمج املعل��ومات 

احل�����ص��ي��ة م��ن امل��������ص��ادر ���ص��ت��ى ب��اأ���ص�����ك��ال ال 

يفه�م�ه��ا العقل ال�واع�ي. وه��ذا مينحنا مقدرة 

فائق��ة مل نكن ندري اأنن��ا منلكها من اأجل روؤي�ة 

العال�م من حولنا«.
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اإعداد: الدكتور ح�سني حمود

اأ�ستاذ يف اجلامعة اللبنانية

»غايل القمح غايل«كلية الزراعة

هل من حلول لتطويــــــر انتاجـه يف لبنـان؟

نبتة القمح وطريقة زراعتها

الف�سيلة  اإىل  القمح نبات حويل ينتمي 

�سكل  على  مرّكبة  حبوًبا  ويعطي  النجيلّية 

للعدد  الرئي�س  ال��غ��ذاء  ي�سّكل  وه��و  �سنابل، 

الأكرب من �سعوب العامل، يليه من حيث الأهمّية 

الأرّز والذرة.

العامل  دول  من  الأك��رب  العدد  القمح يف  يزرع 

تني. 
ّ
الآخر مر ال�سنة ويف بع�سها  ة واحدة يف 

ّ
مر

وهناك ب�سكل عام نوعان من القمح هما الطري 

ال��ذي  والقا�سي  اخل��ب��ز،  ل�سنع  ي�سلح  ال���ذي 

ي�سلح ل�سنع املعّجنات واملعكرونة.

القمح  يغّطي  املزروعة،  امل�ساحات  حيث  من 

بني  الأر�سّية  الكرة  �سطح  على  م�ساحة  اأك��رب 

املحا�سيل الزراعّية الأخرى.

حت�سري الرتبة وزرع البذور

لزراعة القمح ين�سح بتح�سري الرتبة وفق ما 

يلي: فالحة اأوىل للتخّل�س من بقايا املح�سول 

ال�سابق، تعقبها اأخرى بعد �سهر اأو �سهر ون�سف 

وترمي اإىل التخّل�س من الأع�ساب النامية وتهوئة 

فالحة  من  بد  ل  مبا�رشة  ال��زراع��ة  وقبل  الرتبة. 

ثالثة على اأن جترى بعد اإ�سافة الدفعة الأوىل 

جّيد،  ب�سكل  بالرتبة  يختلط  كي  ال�سماد  من 

اإىل تنعيم الأر�س وت�سويتها  وي�سار بعد ذلك 

ثم زرعها.

يزرع القمح يف كثري 

على  بالإعتماد  العامل  دول  من 

اأخرى يزرع  بلدان  الأمطار، ويف  مياه 

تبذير  على  زراعته  تقوم  الري.  على  بالإعتماد 

للنباتات  ت�سمح  اخلريف  من  فرتة  يف  احلبوب 

برد  مقاومة  من  وتتمّكن  تنمو  ب��اأن  ال�سغرية 

اأي من ت�رشين الأول حّتى كانون الأول،  ال�ستاء 

اأق�رش  تكون  من��ّوه  ففرتة  الربيعي  القمح  اأّم��ا 

الناجمة  للمخاطر  تعر�سه  ن�سبة  فاإن  وبالتايل 

عن تقلبات الطق�س تكون اأقل.

اآلة  القمح  بذر  املزارعون يف عملّية  ي�ستعمل 

ار ت�سّمى البّذارة وهي حتفر خطوًطا 
ّ
ي�سحبها جر

ويف  احلبوب،  لزراعة  يكفي  بعمق  الأر���س  يف 

الوقت نف�سه ت�سقط احلبوب واحدة تلو الأخرى 

البّذارات  بع�س  تقوم  كما  بالرتبة،  وتغّطيها 

كمّية  اأّما  احلّبة.  مع  ال�سماد  من  كمّية  باإ�سقاط 

البذار فتختلف باختالف طريقة الزراعة )مروّية 

وغري مروية( وهي تراوح ما بني 20 و25 كلغ 

للدومن.

اإنتاج القمح يف العامل ويف لبنان

ح��واىل  �سنوًيا  ال��ع��امل  يف  القمح  اإن��ت��اج  يبلغ 

735 مليون طن مرتي، وهذه الكّمية ميكن اأن 

ون�سف  تني 
ّ
مر العامل  يلّف  ب�سائع  قطار  متالأ 

تقريًبا. ويرتّكز اإنتاج القمح يف كل من ال�سني 

الأمريكّية  املّتحدة  والوليات  والهند 

ورو�سيا، اإذ ت�ستحوذ هذه الدول على اأكرث من 

ربع الإنتاج العاملي للقمح، تليها كل من فرن�سا 

وتركيا  واأو�سرتاليا  وكندا  وباك�ستان  واملانيا 

واأوكرانيا واإيران والأرجنتني وبريطانيا...

ال��زراع��ة �سمري  ل���وزارة  ال��ع��ام  يقول امل��دي��ر 

و140   100 بني  ما  ينتج  لبنان  اإن  ال�سامي 

األف طن من القمح ال�سلب الذي يتّم ت�سدير 

اإمّنا  الطحني  اإنتاج  يف  ي�ستخدم  ل  لأّنه  معظمه 

يف اإنتاج الربغل واملعكرونة، لذا فاإّننا ن�ستورد 

الطحني  لإنتاج  ي�ستخدم  ال��ذي  الطري  القمح 

و95% منه ن�ستورده من رو�سيا وحميطها.

ميّثل التغري املناخي والإنفجار ال�سّكاين اأهم 

العامل،  يف  الغذائي  الأم��ن  تهّددان  م�سكلتني 

)الفاو(  والزراعة  الأغذية  منّظمة  اأو�ست  لذا 

امل���وارد  وح��م��اي��ة  ال��زراع��ي  الإن��ت��اج  بتكثيف 

الطبيعّية ك�سبيل للحل.

الأخرية  ال�سنوات  �سهدت  لبنان  خ�س  ما  يف 

املناخي  اجلفاف  اجلفاف هي:  من  اأن��واع  ثالثة 

الذي يتجّلى بارتفاع درجات احلرارة وبعجز يف 

باملعّدل  مقارنة  املائّية  املت�ساقطات  كمّية 

يتجّلى  ال��ذي  الهيدرولوجي  واجلفاف  العام، 

من خالل جفاف الكثري من الينابيع وانخفا�س 

م�ستوى املياه اجلوفّية، واأخرًيا اجلفاف الزراعي 

املت�ساقطات  توزيع  �سوء  بفعل  ياأتي  ال��ذي 

املائّية بني ف�سول ال�سنة وانح�سارها يف فرتة 

ما  اأ�سهر،  الثالثة  تتعّدى  ل  الزمن  من  ق�سرية 

يعترب القمح زراعة اإ�سرتاتيجية ت�سكل 

العمود الفقري للأمن الغذائي. وقد 

�ض انتاجه يف لبنان خلل الأعوام 
ّ
تعر

الأخرية اإىل �رضبات موجعة بلغت ذروتها 

العام املا�سي، بحيث انخف�ست الإنتاجية 

ب�سبب اجلفاف من معدل 600 كلغ للدومن 

الواحد اإىل ما بني 100 و150 كلغ.

ما هو واقع زراعة القمح يف لبنان 

والعامل، وهل من حلول مل�سكلة 

تدين الإنتاج؟



113

اجلي�ش - العدد رقم 328

موا�سم وخريات

ت�رشين الأول

هل من حلول لتطويــــــر انتاجـه يف لبنـان؟

من  الرتبة  خم��زون  يف  اإنخفا�س  اإىل  ي��وؤّدي 

املياه وذبول املزروعات وموتها.

اإنتاج القمح اللبناين يف ظل التغرّيات 

املناخّية

 يراوح حجم الإنتاج اللبناين من القمح ال�سلب 

كما �سبق وذكرنا ما بني 100 و140 األف طن، 

و550   450 بني  ما  اإىل  حاجته  ت�سل  بينما 

الزراعة  وزير  به  �رشح  ما  وفق  �سنوًيا  طن  األف 

ت�سدير  ويتم  ح�سن.  احل��اج  ح�سني  الدكتور 

الإن��ت��اج  معظم 

ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال��ق��م��ح 

لإن��ت��اج  ي�سلح  ل  لأن���ه  ال�سلب 

ال��ط��ح��ني، وب��ال��ت��ايل ف���اإن ل��ب��ن��ان ل 

ينتج غراًما واحًدا من القمح الطري الذي ميّثل 

العمود الفقري لالأمن الغذائي، فماذا نفعل يف 

الظروف الطارئة؟

لقد اأّدت موجة اجلفاف واحلرائق التي �رشبت 

الدولة  هذه  جتميد  اإىل  املا�سي  العام  رو�سيا 

 احلكومة 
ّ
�سادراتها من القمح الطري ما ا�سطر

اللبنانّية اإىل جتميد ت�سدير ما ينتجه لبنان من 

اأو�ساع  �سورة  ج��الء  بانتظار  ال�سلب،  القمح 

القمح عاملًيا، كما اأن موجة احلر واجلفاف التي 

�سعيد  على  كارثية  اآث��اًرا  تركت  لبنان  �رشبت 

مل  الأر���س  من  الواحد  فالدومن  القمح،  اإنتاج 

ينتج يف اأف�سل الأحوال العام املا�سي اأكرث من 

100 اأو 150 كلغ من القمح، بينما كان ينتج 

و600   500 بني  ال�سابقة  ال�سنوات  يف 

كلغ. لذلك عمدت ال�سلطات اللبنانية 

وجتميد  ل��دي��ه��ا  م��ا  ت��خ��زي��ن  اإىل 

ما بني 16  ي�سّد  اأّنه  اإذ  ت�سديره 

و20% من حاجة ال�سوق املحلّية.

على ال�سعيد العاملي، يالحظ تناق�س 

مت�ساعد يف اإنتاج القمح، اأما الأ�سباب املوؤدية 

اإىل هذا التناق�س فهي كثرية واأهمها انح�سار 

امل�ساحات املزروعة به ب�سبب ظهور »حما�سيل 

�س زراعته لل�سغوطات 
ّ
نقدية« مناف�سة له وتعر

البلقان  منطقة  ففي  اجلفاف.  واأهمها  البيئية 

الأخريين  العامني  القمح  اإنتاجية  اإنخف�ست 

طن/هكتار   4 ح��دود  اإىل  طن/هكتار   8 من 

ويف فرن�سا اإىل حدود 4.8 طن/ هكتار، وهذا 

التناق�س �سيوؤثر يف حال اإ�ستمراره كثرًيا على 

على  للقمح  ا�ستهالكها  تعتمد يف  التي  الدول 

الإ�سترياد ولي�س على الإنتاج املحلي. 

واقع ال�سوق العاملية للقمح

من  جمموعة  العاملية  القمح  ���س��وق  ك 
ّ
حت���ر

ال����دول امل�����س��ّدرة ه��ي ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

وكندا  وفرن�سا  واأوكرانيا  ورو�سيا  الأمريكية 

الدول  من  وجمموعة  والأرجنتني،  واأو�سرتاليا 

الثالث،  العامل  دول  من  ومعظمها  امل�ستوردة 

واأهمها م�رش واجلزائر واملغرب والربازيل. كما 

اأن هناك عدًدا من الدول الكربى التي ت�ستورد 

اأنواًعا وت�سدر اأنواًعا اأخرى. وقد ارتفعت اأ�سعار 

كبري  ب�سكل  املا�سيني  العامني  خالل  القمح 
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لعدة اأ�سباب اأهمها:

ال��ق��م��ح يف رو���س��ي��ا  اإن��خ��ف��ا���س حم�����س��ول   -

واأوكرانيا ب�سبب موجة اجلفاف واحلر.

بن�سبة  كندا  يف  القمح  حم�سول  اإنخفا�س   -

.%23

يف  بالقمح  املزروعة  امل�ساحات  اإنخفا�س   -

الوليات املتحدة الأمريكية بن�سبة %28.

�سمايل  دول  يف  القمح  حم�سول  اإنخفا�س   -

اأفريقيا بن�سبة %12.

بن�سبة  القمح  من  العاملي  املخزون  نق�س   -

3% اأي بنحو 187 مليون طن.

لإنتاج  القمح  من  كبرية  كميات  اإ�ستخدام   -

الإيتانول كبديل عن البنزين.

كعلف  املخ�س�س  ال��ق��م��ح  ن�سبة  زي����ادة   -

اللحوم  اأ���س��ع��ار  اإرت���ف���اع  ب�سبب  ل��ل��ح��ي��وان��ات 

والدواجن عاملًيا.

جتارب واأبحاث واعدة

لت م�سلحة الأبحاث العلمية الزراعّية يف  تو�سّ

تل العمارة اإىل نتائج اإيجابية يف زراعة اأ�سناف 

اجلفاف  تتحّمل  وال�سعري  القمح  م��ن  ج��دي��دة 

وي��وؤك��د  امل��ي��اه،  م��ن  اأق���ل  كمّية  اإىل  وحت��ت��اج 

التقرير ال�سنوي للم�سلحة اأّنه مت تقييم بع�س 

مناخّية خمتلفة  القمح يف ظروف  من  الأ�سناف 

بهدف اإختيار اأف�سل الأ�سناف املالئمة ملختلف 

املناطق اللبنانّية، وقد تبنّي تفّوق �سنفني من 

القمح الطري على ال�سنف املعتمد تّنور )2.5 

واأك�ساد901،   MR1009 هما:  طن/هكتار( 

على  ال��ق��ا���س��ي  ال��ق��م��ح  م��ن  �سنفني  وت��ف��ّوق 

طن/هكتار(   3.5(  2 حلن  املعتمد  ال�سنف 

.Ascad 65و Azegar 2 :هما

بالتعاون مع املركز  مّت  العام 2010  واأواخر 

العربي »اإك�ساد« اعتماد �سنفي »اإك�ساد 65« 

 »1 عماره  »تل  اإ�سمي  حتت   »901 و»اإك�ساد 

و»تل عمارة 2«.

التنويه  م��ن  ب��د  ل  ال��ع��رب��ي،  ال�سعيد  على 

ل اإليها فريق علماء املركز  بالنتائج التي تو�سّ

العربية  م�رش  جمهورية  يف  للبحوث  القومي 

تتحّمل  القمح  من  اأ�سناف   6 باإنتاج  واملمثلة 

اجلفاف وامللوحة، بحيث تعود م�رش اإىل �سابق 

القمح  م��ن  ذات��ي  اإكتفاء  اإىل  وت�سل  عهدها 

باإعتباره حم�سولً اإ�سرتاتيجًيا. ويقول الدكتور 

الرتاكيب  اإن��ت��اج  وح���دة  رئي�س  ث���روت  حممد 

زيادة  اإىل  �سيوؤدي  ذلك  اإن  للحبوب،  الوراثية 

املح�سول ال�سنوي من القمح بن�سبة %40-30 

ورفع الناجت املحلي للقمح اإىل %80.

بدورها  ال�سعودية  العربية  اململكة 

حققت العام املا�سي اإرتفاًعا ملحوًظا 

يف اإنتاج القمح بكمية 2.8 مليون طن 

مقارنة مع العام الأ�سبق) 2.4 مليون 

فيه  �سّجلت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  ط���ن(، 

اإرتفاًعا ملحوًظا  الواحد  الطن  اإنتاجية 

ال��ب��الد  يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 

للهكتار  طن   6.4 مبتو�سط 

�رشكة  وحققت  كما  ال��واح��د. 

ال�سعودية  ال��زراع��ي��ة  ه��ادك��و 

ح�ساد  يف  اإي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج 

للمو�سم  ال��ق��م��ح  حم�����س��ول 

و�سول  بعد  احل��ايل  ال��زراع��ي 

طن   7.5 اإىل  الإن���ت���اج���ي���ة 

للهكتار.

احللول الكفيلة مبواجهة 

التغرّيات املناخّية 

وحت�سني اإنتاجّية القمح

لبنان  يف  امل�سكلة  ملواجهة 

ل بد من عدة خطوات اأبرزها:

- اإعتماد اأ�سناف من القمح 

مع  ت��ت��الءم  للجفاف  م��ق��اوم��ة 

عالية  تكون  بحيث  احلا�سل،  املناخي  التغيري 

امللوحة  حت��ّم��ل  على  ق���درة  وذات  الإن��ت��اج��ي��ة 

وحتتاج اإىل كمّية اأقل من املياه.

املياه  لتخزين  وال�����س��دود  ال���ربك  اإق��ام��ة   -

والإ�ستفادة منها وقت احلاجة يف ري حم�سول 

القمح.

املبتذلة  امل��ي��اه  لتكرير  حم��ّط��ات  اإق��ام��ة   -

وا�ستخدامها يف ري القمح واملزروعات الأخرى.

امل��وارد  وحماية  الزراعي  الإنتاج  تكثيف   -

الطبيعية وزيادة امل�ساحات املزروعة بالقمح.

من  ال�����س��غ��رية  امل��ل��ك��ي��ات  م�سكلة  ح��ل   -

الزراعية  التعاونيات  تاأ�سي�س  عرب  الأرا���س��ي 

وجمعها لت�سهيل اإ�ستخدام املكننة الزراعية.

بالزراعة  تعنى  التي  املوؤ�ّس�سات  اإق��ام��ة   -

والإر���س��اد  كالت�سويق  خ��دم��ات  ع��دة  وت��وؤم��ن 

والت�سليف الزراعي.

حماية  اإىل  ترمي  زراع��ي��ة  �سيا�سة  و�سع   -

الإنتاج الزراعي وت�سجيع املزارعني على زيادة 

اإنتاجهم وتطوير زراعة القمح من خالل اإعتماد 

زراعته  رقعة  وتو�سيع  احلديثة،  التكنولوجيا 

ا املروية منها. خ�سو�سً

- حث املزارعني على زراعة القمح من خالل 

�رشاء حم�سولهم باأ�سعار ت�سجيعية.

يف  العلمية  التقنية  الأ���س��ال��ي��ب  تطبيق   -

حت�سري الرتبة وفلحها وت�سميدها.

وامل�ستمر  التكميلي  ال��ري  برامج  تطبيق   -

ح�سب املنطقة ومعّدل الأمطار ال�سنوي فيها.





حان وقت العودة

اإىل املدر�سة

معظم  الأط����ف����ال  ي��ق�����ض��ي 

اأوقاتهم يف املدر�ضة، من هذا 

الأّمهات  على  يجب  املنطلق 

مفيدة  غذائّية  ح�ض�ًضا  اإعطائهم  على  احلر�ص 

متّدهم بالن�ضاط ج�ضدًيا وذهنًيا، وحتافظ على 

م�ضتوى ثابت من الطاقة لديهم.

تذّكر  اخل���وري  ري��ت��ا  التغذية  اخت�ضا�ضّية 

ب�رضورة تناول الطفل وجبة الإفطار قبل مغادرته 

اإىل املدر�ضة. وهذه الوجبة ميكن اأن تتاأّلف من 

ا  خ�ضو�ضً الفطور،  حبوب  من  وقليل  احلليب 

اأّما  الكاملة.  القمح  حبوب  من  امل�ضنوعة  تلك 

يف ما يتعّلق »بال�ضندوي�ضات«، فت�ضري اإىل اأّنها 

الغذائي  الهرم  امل�ضتطاع  تراعي قدر  اأن  يجب 

واحل��ب��وب  اخل��ب��ز  ت�ضمل:  اأن  ي��ج��ب  وب��ال��ت��ايل 

الألياف واملعادن،  التي تزود اجل�ضم  املتنّوعة 

الربوتينات  م�ضدر  وه��و  وم�ضتقاته  احلليب 

والبقولّيات  واخل�����ض��ار  الفاكهة  وامل��ع��ادن، 

والفيتامينات،  واملعادن  بالألياف  متّدنا  التي 

منبع  كّلها  وت�ضّكل  والبي�ص  والأ�ضماك  اللحوم 

الزيوت  واأخ��رًيا  والزنك،  واحلديد  الربوتينات 

والدهون لأّنها ت�ضّم الأحما�ص الدهنّية اجلّيدة. 

الأط��ف��ال ح�ض�ص  اإع��ط��اء  اأّن���ه ل ميكن  ومب��ا 

ال��ل��ح��وم وال��ب��ي�����ص م��ث��اً يف »���ض��ن��دوي�����ض��ات« 

على  الرتكيز  الأّم��ه��ات  ت�ضتطيع  امل��در���ض��ة، 

جمموعة  واإرج��اء  الأخ��رى  الغذائّية  املجموعات 

الطفل  عند عودة  )اأي  الغداء  اإىل فرتة  اللحوم 

�رضب  اأهمّية  على  الت�ضديد  مع  امل��ن��زل(،  اإىل 

ة. 
ّ
املياه ب�ضورة م�ضتمر

املناخ الغذائي ال�سليم

الأطفال وهم يف �ضنٍّ  بتزويد  تن�ضح اخلوري 

مبّكرة املعرفة الأ�ضا�ضّية حول الغذاء ال�ضحي، 

���ض��واء.  ح��دٍّ  على  وامل��در���ض��ة  البيت  يف  وذل���ك 

تفعيل  ���رضورة  على  عينه،  الإط���ار  يف  وت�ضّدد 

بالإ�ضرتاك  املدر�ضة  يف  ال�ضحي  امل�رضف  دور 

مع املعّلمني والأهل، بغية الو�ضول اإىل تعويد 

فتزويد  ال�ضليم.  ال��غ��ذاء  ت��ن��اول  على  الأولد 

واإر�ضادهم  ال�ضحيحة  التغذية  قواعد  الأطفال 

عندما  يوؤّهلهم  ال�ضحي،  الغذائي  ال�ضّلم  اإىل 

ال�ّضاّمة  ة 
ّ
الأطعمة امل�رض يكربون ل�ضتبدال كّل 

بتلك املفيدة.

من  ك��ون  اإىل  بالإ�ضافة  اأّن��ه  اخل��وري  وتوؤكد 

هم  �ضّحّية  اأغ��ذي��ة  يتناولون 

يفعلون،  ل  مّمن  توازًنا  اأك��ر 

��ا ل��ت�����ض��ّو���ص  ���ضً
ّ
واأق������ّل ت��ع��ر

الأ�ضنان وللعديد من الأمرا�ص 

فاإن  ال��وزن،  لزيادة  املرافقة 

متّيزهم  ملفتة  درا�ضّية  نتائج  يحققون  ه��وؤلء 

عن الآخرين.

ف اإىل ما يحّبه اأطفالنا
ّ
لنتعر

اإىل  اأط��ف��ال��ه��ّن  الأّم����ه����ات  ا���ض��ط��ح��اب  اإّن 

فر�ضة  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ال���»���ض��وب��رم��ارك��ت« 

ال�ضحية  الأطعمة  اإىل  التعرف  على  لتدريبهم 
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اأولدنا 

عائدون اإىل املدار�ص

ماذا ن�سع يف علبهم ال�سغرية؟

م�����ع ب���داي���ة 

الدرا�سي  العام 

وعودة التالمذة 

اإىل مقاعد الدرا�سة، تبدي االأّمهات قلًقا حول �سهية اأوالدهن لتناول املاأكوالت 

من  بدالً  وال�سكرّيات،  بالدهون  والغنّية  الغذائّية  بقيمتها  »الفقرية«  اجلاهزة 

تناول ال�سندوي�سات »املح�ّضة« يف املنزل... فما العمل؟

اجلواب يف هذا اللقاء مع اخت�سا�سّية التغذية ريتا اخلوري.



الغذاء  اختيار  على  وتعويدهم  امل�رضة،  وتلك 

جتنب  على  ي�ضاعدهم  ما  ال�ضغر،  منذ  ال�ضليم 

 )Kiosque( املدر�ضّية  الدكاكني  تعر�ضه  ما 

اأمامهم من مغريات و�ضموم.

يف  املبالغة  بعدم  اخلوري  تن�ضح  املقابل  يف 

من  مانع  ول  يحبونها،  ماأكولت  الأولد  حرمان 

تقدميها لهم من وقت اإىل اآخر.

خيارات 

اإّن و�ضع كّمّية ب�ضيطة من كّل نوع غذائي يف 

اأبنائنا يعترب و�ضيلًة ممتازة لإنتاج  علبة طعام 

الطاقة ولرفع قدرة ال�ضتيعاب. وتنّوه اخلوري 

يف هذا اخل�ضو�ص باأهمّية زيادة هذه الكّمّية مع 

العمر مراعاًة حلاجات اجل�ضم الغذائّية املتزايدة.

اأّنه ميكن  العلبة فتقول  اأّما عن حمتوى هذه 

لاأّمهات حت�ضري »�ضندوي�ضات« اجلبنة البي�ضاء 

اأو  ال�ضفراء(،  اجلبنة  اأن��واع  )بعك�ص  املغّذية 

جلفافها(.  )ت��ف��ادًي��ا  خ�ّص  ورق��ة  داخ��ل  اللبنة 

وال��زي��ت  ال��زع��رت  �ضندوي�ضات  ت�ضّكل  ك��ذل��ك 

واملرّبيات  احلب�ص،  وجانبون   »Crabes«�وال

مائمة  خ��ي��ارات  ف��ري��ز...(  )م�ضم�ص،  املنزلّية 

للمدر�ضة، وبدائل �ضحية ملا ميكن اأن ي�ضرتونه 

مثل املناقي�ص والكروا�ضان و�ضواها.

من  امل�ضنوعة  الفطور  حبوب  ف���اإن  كذلك 

اأن  املحاة، ميكن  وغري  الكامل  القمح 

 »Biscuit«�ال علب  من  بدياً  تكون 

 Batôns«�وال ب��ال�����ض��ّك��ر،  ال��غ��ن��ّي��ة 

salés« بدًل من الت�ضيب�ص، و»الكيك« 
اخل�ضار  قطع  كما  املنزل  يف  املخبوز 

 »Bonbons«�ال من  ب��دلً  والفاكهة، 

اأو  اجل��اه��زة  احلليب  وعلب  والعلكة، 

عن  ا  عو�ضً الطبيعي  الفاكهة  ع�ضري 

وبالألوان  بال�ضّكر   
ّ
الغني املعّلب  ذلك 

ال�ضطناعّية...

وتختم اخلوري مذّكرًة الأّمهات 

الطعام  علب  اختيار  باأهّمّية 

املنا�ضبة   )Lunchbox(

تتمتع  اأن  ي��ج��ب  وال��ت��ي 

امل��ح��اف��ظ��ة على  مب��ي��زة 

درجة احلرارة داخلها ثابتة 

واملق�ّضمة  �ضاعات،  لعدة 

اأن���واع  ع���زل  يتيح  ب�ضكل 

البع�ص  عن  بع�ضها  الأغذية 

ة،  خا�ضّ اأكيا�ص  خال  من  الآخ��ر 

موعد  بحلول  �ضليمة  عليها  حتافظ 

اإط��اع  ����رضورة  اإىل  تلفت  كما  تناولها. 

الغذائّية عن  اإبعاد علبهم  اأهّمّية  الأطفال على 

م�ضادر ال�ضوء واحلرارة.
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• املكونات:
- بطيخ: 300 غرام )قطعة واحدة(.

- بندورة كرزّية: ن�صف كوب.

- روّكا: ن�صف باقة.

- رّمان حّب: ن�صف كوب.

- جبنة حّلوم: 3/4 كوب.

- ع�صري حام�ض: ربع كوب.

- زيت زيتون: ربع كوب.

- خّل اأبي�ض.

- ملح ، فلفل اأ�صود واأوريغانو.

• طريقة التح�ضري:
- تقطع �رشيحة البطيخ بوا�صطة دائرة معدنّية 

)stainless steel(، وتو�صع القطعة يف و�صط 
�صحن التقدمّي ثّم ترفع الدائرة وت�صاف قطع 

احللوم املقطعة.

امل��ك��ون��ات  ف���وق  ال��روك��ا  اأوراق  ت��و���ص��ع   -

• املكونات:
- �صلمون طازج: 150 غراًما.

- بروكويل: 4 قطع.

- كرمي حيواين: ن�صف كوب.

ورب��ع  الع�صري،  م��ن  ك��وب   3/4 ليمون:   -

كوب من الق�رش.

- �صّكر : ن�صف ملعقة �صغرية.

- ملح، فلفل اأ�صود واأوريغانو.

• طريقة التح�ضري:
الليمون ملدة خم�ض دقائق،  - يغلى ع�صري 

ال�صّكر،  وكمّية  احليواين  الكرمي  اإليه  ي�صاف 

ك امل��ك��ون��ات ج���ّي���ًدا وت���رك مل��ّدة 
ّ
حت���ر

اإ�صافيتني. دقيقتني 

رفيًعا  الليمون  ق�رش  يقطع   -

ت�صلق  ي�صفى.  ثم  دقيقتني،  مل��دة  وي�صلق 

مياه  يف  دقائق  ثالث  ملدة  الربوكويل  حبات 

مغلّية )بعد رفعها عن النار(.

قليل  عليها  وير�ّض  ال�صلمون  قطع  متّلح   -

من الفلفل الأ�صود )من اجلانبني(.

قطعة  وتقلى  الزيت  ي�صّخن  اآخر،  قدر  يف   -

ال�صلمون ملدة دقيقة من كل جهة، ثّم تو�صع 

م��ئ��وّي��ة مل��ّدة  يف ف���رٍن ح��رارت��ه 180 درج���ة 

دقيقتني.

• طريقة التقدمي:
- تو�صع قطعة ال�صلمون يف �صحن التقدمي، 

امل�صلوقة  الربوكويل  قطع  ت�صاف  جانبها  اإىل 

و�رشائط ق�رش الليمون.

على  ال��ل��ي��م��ون  ���ص��ل�����ص��ة  ت�����ص��ك��ب   -

من  قليل  عليها  وير�ّض  املكونات، 

الأوريغانو.

الأطايب من خمتلف 

مطابخ العامل على 

�صفحات »اجلي�ض«

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�ضناف 

مميزة مع ال�ضيف

ري�ضار اخلوري

�ضمك ال�ضلمون ب�ضل�ضة الليمون

�ضلطة البطيخ
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Crème Brûlée

119

اجلي�ش - العدد رقم 328

اأطايب ال�شيف

ت�رشين الأول

ال�صابقة، وتقطع البندورة الكرزّية اإىل ن�صفني 

وتنرث  التقدمي،  �صحن  جوانب  على   وتو�صع 

حبات الرمان فوق باقي املكّونات.

- يف وعاء جانبي تخلط كمّية ع�صري احلام�ض 

حتى  ك 
ّ
وحت��ر الأبي�ض  واخل��ّل  الزيتون  وزي��ت 

اخلليط  ي�صكب  ثم  متما�صكة  �صل�صة  ت�صبح 

فوق املكونات، وير�ض عليه قليل من 

امللح، الفلفل الأ�صود والأوريغانو.

• املكونات:
- حليب �صائل: 3/4 كوب.

- كرمي حيواين: كوب وربع.

- بي�ض: عدد 4.

- �صكر اأبي�ض: 5 مالعق �صغرية.

- �صكر اأ�صمر: ن�صف ملعقة �صغرية.

ملعقة  ك�����رز...(:  )ف��ري��ز،  ح��م��راء  فاكهة   -

�صغرية.

- فانيالّ: ر�ّصة.

• طريقة التح�ضري:
اإليه  ُي�صاف  جّيًدا،  ويخفق  البي�ض  يك�رش   -

وال�صكر  احل��ل��ي��ب  وك��م��ي��ة  احل��ي��واين  ال��ك��رمي 

الأبي�ض ور�ّصة الفانيال وتخفق املكّونات حتى 

يتجان�ض املزيج، ثم ي�صكب يف قوالب �صغرية 

معّدة لال�صتخدام داخل الفرن على حرارة عالية.

- تو�صع القوالب يف فرن حرارته 100 درجة 

مئوية ملدة 90 دقيقة.

الكرمي  �صطح  على  الأ�صمر  ال�صكر  ير�ض   -

ة  بروليه عندما يربد ويحرق بوا�صطة قداحة خا�صّ

حلرق ال�صّكر )لها �صكل م�صّد�ض وهي متوافرة 

امل��ن��زل��ّي��ة(،  الأواين  بيع  حم��الت  يف 

بحبات  القوالب  تزّين  ث��ّم 

الفاكهة احلمراء.

ل  ح��ت��ى  ال�����ض��ي��ف:  ن�ضيحة   •
املختلفة  الأطعمة  روائح  تتداخل 

ري�صار  ال�صيف  ين�صح  ال��رباد،  يف 

اخلوري بو�صع قطعة من الفحم يف 

قطعة قما�ض يف داخله.

ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  م��ع��ل��وم��ة:   •
وعلى  اخل�صار  يف  الفيتامينات 

املغلّية  ب��امل��ي��اه  ت�صلق  ل��ون��ه��ا، 

ترّبد  ث��ّم  فقط،  معدودة  لدقائق 

فوًرا باملياه الباردة اأو بالثلج.

• ال�صيف ري�صار اخلوري خمت�ض يف الأطباق الفرن�صية والعاملية
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ت�رشين الأول

خدمات دوت كوم

اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط

مو�ضوعات علمية

http://www.m3loma.

com/new/mwso3a
وما هي  احليوانات  تعي�ش  كيف 

املختلفة؟  جمموعاتها  خ�صائ�ش 

والآفات  الأمرا�ش  اأنواع  هي  ما 

ال���ت���ي ت�����ص��ي��ب ال��ن��ب��ات��ات 

الغابات  تتمّيز  مَب  املنزلية؟ 

الإ���ص��ت��وائ��ي��ة وال�����ص��ح��ارى 

ت��ت��ك��ّون  مّم  وال���ب���ح���ار؟ 

و�صبه  الكرمية  الأح��ج��ار 

جتيب  اأ�صئلة  الكرمية؟ 

ع���ن���ه���ا م���و����ص���وع���ات 

ع����ل����م����ي����ة ����ص���م���ن 

م��وق��ع »م��ع��ل��وم��ة«، 

ت���ع���ت���ر م���رج���ًع���ا 

للأبحاث  م��ف��ي��ًدا 

امل��در���ص��ّي��ة يف 

اللغة العربية. 

اختبارات علمية للأطفال

www.funology.com
الإختبارات  تنفيذ  كيفية  ال�صغار  ويعّلم  العقل  يحّفز  موقع 

خدع  اإىل  اإ�صافة  ال�صهلة،  الطعام  ووجبات  الب�صيطة  العلمية 

ال�صحر والن�صاطات الرتفيهية التثقيفية.

درو�س يف اللغات

www.bbc.co.uk/languages
التي  اللغة  اختيار  اخلارج، ميكنكم  اإىل  والرحلت  ال�صفر  اإىل هواة 

ترغبون يف تعّلمها من بني اأربعني لغة، من خلل برنامج للمبتدئني 

ما يحتاجه امل�صافر من  BBC ويعّلم على مراحل، كل  يقدمه موقع 

طلب التاك�صي اإىل �رشاء الهدايا والتب�صع، اأو حجز غرفة يف الفندق، اأو 

طلب قائمة الطعام، اأو التبليغ عن فقدان اأغرا�ش، الخ... عر درو�ش 

والقواعد،  واللغة  الكلمات  معاين  حول  و�رشوحات  �صمعية   - ب�رشية 

اإ�صافة اىل التمارين التطبيقية والألعاب التثقيفية.

كيف ن�ضنع الأ�ضياء؟

www.wikihow.com
تعّلم كيف تعيد حتديث منزلك، كيف تبيع الذهب من دون خ�صارة، 

كيف تخّف�ش امل�صاريف املدر�صية، وكيف تقوم باأعمال حرفية. هذه 

املعلومات وغريها من الن�صائح املفيدة يقدمها املوقع املذكور.
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خدمات دوت كوم

ت�رشين الأول

ت�ضفح الإنرتنت فوق ال�ضحاب

ك��ان��ت ال��ط��ائ��رات م��ن الأم��اك��ن ال��ت��ي يحظر 

الهواتف  طريق  عن  الإنرتنت  ا�صتعمال  فيها 

طويلة؛  لفرتة  توب«  »اللب  اأجهزة  اأو  الذكية 

الأنظمة  على  خ��ط��ورة  م��ن  لذلك  م��ا  اىل  ا 
ً
ن��ظ��ر

الو�صع تغرّي  الإلكرتونية يف الطائرة. لكن هذا 

العاملية  الطريان  �رشكات  تت�صابق  حيث  اأخرًيا، 

لتجهيز طائراتها ب�صبكة WLAN الل�صلكية، 

بعامل  دائم  ات�صال  على  امل�صافرين  تبقي  كي 

الإنرتنت مقابل ر�صوم معينة.

فاخلطوط اجلوية الفرن�صية »اإير فران�ش كيه 

اإل اإم« تعتزم جتهيز اثنتني من طائرات البوينغ 

777-300 ب�صبكة WLAN  الل�صلكية على 

غري   ،2013 �صباط  �صهر  خلل  التجربة  �صبيل 

اأنها مل تك�صف عن اأي معلومات ب�صاأن اخلطوط 

اأو  الطائرات  هذه  عليها  �صتعمل  التي  اجلوية 

الر�صوم املقررة خلدمة الإنرتنت يف الطائرة.

اإي��رلي��ن��ز« الأم��ريك��ي��ة فقد  اأم��ا �رشكة »دل��ت��ا 

 WLAN ب�صبكة  طائرة   800 ح��واىل  جّهزت 

95ر9  اخلدمة  هذه  ر�صوم  وتبلغ  الل�صلكية، 

ت�صتغرق  ال��ت��ي  ال��رح��لت  يف  اأم��ريك��ًي��ا  دولًرا 

دولًرا   12.95 مقابل  �صاعات،  ثلث  من  اأقل 

من  اأك��ر  ت�صتغرق  التي  الرحلت  يف  اأمريكًيا 

ذلك. وتبلغ قيمة ال�صرتاك ال�صنوي 399.95 

دولًرا اأمريكًيا. بيد اأن هذه اخلدمة تقت�رش حالًيا 

املتحدة  الوليات  داخل  اجلوية  الرحلت  على 

اجلوية  اخلطوط  على  و�صتتوافر  الأم��ريك��ي��ة، 

الدولية مع مطلع العام 2013. 

ال��ط��ريان  ���رشك��ة  تعتزم  نف�صه،  ال�صياق  يف 

خدمة  اإدخ���ال  اإي��رلي��ن��ز«  »يونايتد  الأمريكية 

خلل  طائراتها  منت  على  الل�صلكي  الإنرتنت 

 8 يتم جتهيز  اأن  املقرر  ومن  القادم.  اخلريف 

اخلطوط  على  العامل  الأ�صطول  من  ط��ائ��رات 

 19 اإىل  اإ�صافة  اخلدمة،  بهذه  الدولية  اجلوية 

طائرة �صمن اخلطوط اجلوية الداخلية.

ب��دوره��ا، ج��ّه��زت ���رشك��ة ال��ط��ريان الأمل��ان��ي��ة 

على  العاملة  طائراتها  من   66 »لوفتهانزا« 

لوفتهانزا بنظام  الطويلة  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط 

الطائرات املذكورة  . وتتوجه رحلت   FlyNet
اإىل اأمريكا الو�صطى واجلنوبية وال�رشق الأو�صط 

واليابان  وك��وري��ا  الأطلنطي  املحيط  و�صمال 

مبدة  فرتتبط  اخلدمة  ر�صوم  اأم��ا  اأخ��رى.  ودول 

الواحدة  ال�صاعة  تكلفة  تبلغ  حيث  ال�صتخدام، 

تكلفة  تبلغ  حني  يف  اأمريكًيا،  دولًرا   10.95

 19.95 �صاعة   24 مل��دة  الإن��رتن��ت  ت�صفح 

الإنرتنت  ا�صتخدام  ميكن  كما  اأمريكًيا.  دولًرا 

ي�صطر  التي  املبا�رشة،  غري  الرحلت  يف  اأي�صاً 

منت�صف  يف  الطائرة  تغيري  اإىل  الراكب  فيها 

الرحلة.

خدمة  فتقّدم  الإماراتية،  الطريان  �رشكة  اأم��ا 

من  طائراتها  جميع  على  الل�صلكي  الإنرتنت 

طراز A380 التي تتوّجه اإىل العديد من املدن 

حول العامل، من بينها لندن وباري�ش واأم�صرتدام 

وميونيخ ومان�ص�صرت.

وت��ق��دم ال�����رشك��ة امل���ذك���ورة اأرب��ع��ة خ��ي��ارات 

طائراتها؛  منت  على  العاملية  ال�صبكة  لت�صّفح 

الذكي  للهاتف  ميغابايت   5 �صعة  توّفر  حيث 

 30 �صعة  اأو  اأم��ريك��ًي��ا  دولًرا   2.75 مقابل 

وعند  اأمريكًيا.  دولًرا   15 بتكلفة  ميغابايت 

فاإنها  توب«  »ال��لب  اأجهزة  الراكب  ا�صتعمال 

دولرات   5 نظري  ميغابايت   30 �صعة  تقدم 

فتتوافر  ميغابايت   100 �صعة  اأم��ا  اأمريكية 

مقابل 20 دولًرا اأمريكًيا.

 JAL اليابانية  الطريان  �رشكة  اأدخلت  كذلك، 

طائراتها  منت  على  الل�صلكي  الإنرتنت  خدمة 

نيويورك/طوكيو  اجل��وي  اخل��ط  على  العاملة 

اأن  خ��لل �صهر مت��وز امل��ا���ص��ي. وم��ن امل��ق��رر 

اجلوية  اخلطوط  على  اخلدمة  هذه  اإدخ��ال  يتم 

العام 2013.  من  الربيع  بحلول ف�صل  الأخرى 

وتبلغ تكلفة ال�صاعة الأوىل ل�صتخدام الإنرتنت 

تكلفة  تبلغ  حني  يف  اأمريكًيا  دولًرا   11.95

اأمريكًيا.  دولًرا   21.95 كامل  ليوم  الت�صّفح 

وتتم عمليات الدفع بالبطاقات الئتمانية.

لوحة مفاتيح قابلة للغ�ضل

املتخ�ص�صة  »ل��وج��ي��ت��ي��ك«  ���رشك��ة  ك�صفت 

اأجهزة الكمبيوتر عن ت�صنيع  ب�صناعة ملحقات 

باإ�صم   ج��دي��دة   )keyboard( مفاتيح  لوحة 

الأخ���رى  ال��ل��وح��ات  م��ع  تت�صابه  ال��ت��ي   K310

امل��اء  مبقاومتها  تتميز  اأن��ه��ا  اإل  ال�صكل،  يف 

املياه  يف  والغمر  ب�صهولة  للغ�صل  وقابليتها 

اجلفاف  اإىل  اإ�صافة  اأم��ت��ار،  ثلثة  عمق  حتى 

ب�رشعة.

وقد اعتمدت ال�رشكة يف ت�صنيع اللوحة، طباعة 

احلروف على الأزرار بوا�صطة الليزر وتغطيتها 

ر. 
ّ
مبواد خا�صة متنع تل�صيها عند الغ�صل املتكر

اجلهة  يف  فتحات  املفاتيح  لوحة  زّودت  كما 

وتوّفر  ب�صهولة  باملرور  للماء  ت�صمح  اخللفية 

منفًذا للهواء ي�صمح بتجفيف جميع الأجزاء. 

هذه  املفاتيح  لوحة  اأن  اىل  ي�صار 

اإك�ش  اأن��ظ��م��ة »وي��ن��دوز  ت��ت��واف��ق م��ع 

بي«، »ويندوز في�صتا«، »ويندوز 7«، 

املتحدة  الوليات  يف  طرحها  مت  وقد 

اأربعني  ب�صعر  املا�صي  اأيلول  من  بدءاً 

دولًرا.
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من كل واد ع�صا

اإعداد:

ندين البلعة

املياه غري �رضورية للحياة!؟

رحلة لإبعاد الكويكبات

الأكضضر �ضضرورًة للبقاء  املياه هي املضضادة 

اأظهرت  فقد  ل!!  رمبا  احلياة...  قيد  على 

التي  اخلاليا  اأّن  احلديثة  الدرا�سات  اإحدى 

ميكنها  املضضيضضاه،  على  تكوينها  يف  ترتكز 

من  فريق  قام  كيف؟!  دونها.  من  العمل 

هضضذا  يف  بتجربة  الفرن�سيني  الضضبضضاحضضثضضني 

املجال، ف�سحبوا املاء من اإحدى الربوتينات 

اإىل  الأوك�سيجني  تنقل  والتي  اجل�سم  يف 

الع�سالت، وقد كان مرّجًحا اأن تتوّقف عن 

تابعت  اأنها  كانت  املفاجاأة  ولكن  العمل. 

هذه  تكون  فهل  طبيعي.  ب�سكٍل  عملها 

عملّية  حقيقة  لكت�ساف  منطلًقا  التجربة 

جديدة؟

اأفضضضضاد عضضضدد مضضن اخلضضضضرباء ورواد 

الف�ساء عن �رورة جتهيز مركبات 

قضضضضضادرة عضضلضضى دفضضضع الضضكضضويضضكضضبضضات 

من  بعيًدا  الأر�ضضضضض،  مضضن  القريبة 

مدارات قد جتلبها باجتاه كوكبنا. 

الف�ساء  وكضضالضضة  تضضخضضّطضضط  هضضنضضا  مضضن 

مع  بالتعاون   NASA الأمريكية 

مهّمات  لتنفيذ  اأخضضرى،  موؤ�س�سات 

هذه  اإىل  ماأهولة  واأخضضرى  روبوتّية 

الكويكبات.

هاتف امل�ستقبل...

كضضضيضضضف �ضضسضضتضض�ضضسضضبضضح 

املحمولة  الضضهضضواتضضف 

اأذكى يف امل�ستقبل؟

�ضضضضضضسضضضضضضوف تضضضضضوّفضضضضضر 

هضضضضضضضضذه الضضضضهضضضضواتضضضضف 

ملضضض�ضضضسضضضتضضضخضضضدمضضضيضضضهضضضا 

تضضضضضكضضضضضنضضضضضولضضضضضوجضضضضضيضضضضضا 

الضضضعضضضر�ضضضض الضضفضضائضضقضضة 

 High( الضضضضضضدّقضضضضضضة 

الأفالم  يعك�ض   )Video projector( فيديو  عار�ض  و�ست�سّم   )definition
اأو على �سا�سات خا�سة. كما يتّم العمل على تطوير هذه  والألعاب على اجلدران 

الذي  الأمر  العني،  اأو  الإ�سبع  ب�سمة  خالل  من  امل�ستخدم  اإىل  للتعرف  الهواتف 

بداأ تطبيقه ولكن لي�ض ب�سكل وا�سع، بهدف جتّنب ال�رقات والإبالغ عن ال�سارق 

الأجهزة  من  العديد  مكان  الهواتف  هذه  حتّل  كما  الهاتف.  ا�ستخدام  حاول  اإذا 

الإلكرتونية التي ن�ستخدمها اليوم من كمبيوترات واأدوات حتّكم ببقّية الأجهزة 

املنزلية كالتلفزيون والغ�سالة...

؟
اأ!
قر

ت
د 

و
قر

ف اإىل كلمات مكّونة من اأربعة 
ّ
القرود من ف�سيلة البابون Baboon ت�ستطيع التعر

اإذ وجدوا  الفرن�سيني،  العلماء  اأّكده عدد من  ما  الكمبيوتر... هذا  اأحرف على �سا�سة 

مزّيفة  واأخرى  معنى،  ذات  كلمات  بني  التمييز  ي�ستطيع  القرود  من  النوع  هذا  اأن 

بال�سورة  القراءة  تخّولها  لغوّية  مهارات  متلك  اأنها  يعني  ل  ذلك  ولكن  ع�سوائية، 

التي نعرفها.



طرحت مايكرو�سوفت ن�سختها اجلديدة ب�سيغة جتريبّية ملعرفة راأي امل�ستخدمني بها، 

اأحجام  م ليتنا�سب مع كل  اإذ �سي�سّهل هذا الإ�سدار مزايا الإ�ستخدام ويطّورها. فقد �ُسمِّ

ال�سا�سات من خالل تعديل حجم الأزرار وامل�سافة بني خمتلف العنا�ر. كما ميكن من خالله 

ا عن �راء برامج منف�سلة لذلك. ويوّفر هذا  ة اأخرى عو�سً
ّ
تعديل ملفات PDF وحفظها مر

ال�سفحات  وقلب  ب�سهولة  الوثائق  يف  املدجمة  الفيديو  عرو�ض  م�ساهدة  اأي�ًسا  الإ�سدار 

باللم�ض و�سوى ذلك من املمّيزات.

ومن اأهّم مزايا هذا الإ�سدار، قدرته على تخزين امللفات يف ال�سحابة حيث يرى امل�ستخدم 

ا�سمه و�سورة ملّفه يف اأعلى ال�سا�سة يف كل تطبيق من املجموعة. و�سيكون باإمكانه م�ساركتها 

ا عن اإر�سال امللف نف�سه يف ر�سالة  مع الآخرين ب�سهولة وذلك بتقدمي رابط امللف فقط عو�سً

برامج  من خالل  امللف  قراءة  اأنه ميكن  حتى  الإجتماعية.  ال�سبكات  اأو عرب  الإلكرتوين  الربيد 

اأخرى يف حال عدم توافر ن�سخة اأوفي�ض 2013 يف كمبيوتر الطرف الثاين. ميكن للتطبيق اأي�ًسا 

معرفة مكان توقف امل�ستخدم يف اأثناء القراءة ومعاودة اإكمالها لحًقا من املكان نف�سه، حتى 

لو غرّي جهازه.

�سهرًيا  جمانية  دقيقة   60 مع  املجموعة  �سمن   Skype برنامج  اأي�ًسا  ال�ركة  و�ستقّدم 

للتوا�سل مع الآخرين، و�سيعتمد هذا الإ�سدار اجلديد 33 لغة من بينها العربية.

كان  الضضطضضريان،  اكت�ساف  بضضدايضضة  مضضع 

بعد  مضضا  يف  مضضذهضضالً،  ا 
ً
اأمضضضضر جضضضًوا  ال�سفر 

التطور.  من  الكثري  القطاع  هذا  �سهد 

ولكن بعد اأربعني عاًما من اليوم، �سوف ي�سهد العامل ولدة طريان جديد 

ت�سّور  وي�سمل  للغيوم.  بانورامية  روؤية  للم�سافرين  يقّدم  التطّور  بالغ 

امل�سّممني لل�سفر جًوا يف امل�ستقبل، نوادي ريا�سية، م�سارح وحتى م�سابح 

وكضضازيضضنضضوهضضات ومضضالعضضب 

غولف على منت الطائرة.

اأّما رجال الأعمال ف�سوف تقّدم لهم خدمات تالئم متطّلبات اأعمالهم. 
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من كل واد ع�صا

ت�رشين الأول

ال�سفر العام 2052

مزايا تطّور جتربة الإ�ستخداممايكرو�سوفت اأوفي�ض 2013

؟
ت

ريا
م
كا

م 
 اأ
ت

را
ظا

الغر�ض الرئي�ض من نظارة »Pivothead« هو اأن تكون بديالً عمليًّا لكامريات الفيديو التي ن

نادرة خالل قيادة  اإىل ت�سوير حلظات ثمينة، ولقطات  بالإ�سافة  الريا�سّية،  الأحداث  ت�سّور 

 خالل ت�سوير هذه اللحظات، 
ّ
ال�سيارة اأو ال�سري على الطريق. وعلى الرغم من اهتزازها امل�ستمر

اإلّ اأّن النا�ض يحّبون فكرة وجود كامريا يف نّظاراتهم.

هذه النظارة خفيفة الوزن، متوافرة باأربعة مناذج و16 ن�سًقا خمتلًفا. يقع م�ست�سعر ال�سور 

)اأي نحو �ساعة من  الداخلية 8 غيغابايت  النظارة، �سعة تخزينها  )8 ميغابيك�سل( فوق ج�ر 

ت�سجيل الفيديو العايل الو�سوح(. ويقع مفتاح ت�سوير الفيديو اأو التقاط ال�سور يف اجلانب 

الأعلى من الذراع املطاطية مع م�سابيح �سمام ثنائي باعث لل�سوء للتاأكد من بدء الت�سوير. 

يف اأ�سفل الذراع الي�رى زّر �سغري للطاقة واإىل جانبه فتحة 

USB لو�سل النظارة اإىل الكمبيوتر، ما يتيح احل�سول على 
الربجميات املطلوبة لتغيري اخليارات املختلفة يف الكامريا 

الت�سوير، واختيار  واإ�سافة تاريخ  الفيديو،  كتغيري و�سوح 

موا�سفات ال�سورة وتغيري منط الت�سوير.





عديدة  اإ���ش��ارات  ال��رج��ل  ير�شل 

لكن  ما.  بامراأة  اإعجابه  على  تدل 

ه���ذه الإ�����ش����ارات ���ش��غ��رة وغ��ر 

عك�س  على  جمملها،  يف  وا�شحة 

والتي  املراأة  بها  تقوم  التي  تلك 

ج��راأة  وتتطّلب  بالو�شوح  تّت�شم 

لتنفيذها.

بها  يقوم  التي  الإمي���اءات  اأوىل 

وبح�ش�ب  م�ا  ام���راأة  ي�شتح���شن  عندما  الرجل 

اخلبر يف لغة اجل�شد حبيب اخل�وري، ه�ي اإبراز 

اأث�ارت  �شيدة  من  يقرتب  عندما  للأمام  �شدره 

الوقت  يف  له  ت�شمح  الو�شعي�ة  هذه  اإعجاب��ه، 

يف  عليه  هو  مما  بقليل  اأط��ول  يظهر  باأن  عينه 

احلقيقة.

وبن�شبة  اأي�ًشا  الإع��ج��اب  ح��الت  يف  ن�شهد 

العني،  تو�ّشًعا يف حدقة  الرجال  95% عند 

نظري  ات�شال  م��ع  احل��ال��ة  ه��ذه  وت��رتاف��ق 

متقّطع و�رسيع، على عك�س ما نراه عند املراأة 

من نظرات مبا�رسة طويلة الأمد. وُتف�رسرَّ هذه 

الرجل  خوف  املتقّطعة(  )النظرات  احلركة 

من رف�س الطرف الآخر م�شاعره.

اأما يف حتليل و�شعيات اجللو�س، فيك�شف 

الطرف  اجتاه  يف  القدمني  لّف  اأّن  اخل��وري 

الآخر ب�شكٍل مبا�رس يدّل اإىل الجنذاب العاطفي. 

��ا،  اأي�����شً ال�شيطرة  ع��ن  خ��ارج��ة  و�شعية  ويف 

تبعده  التي  امل�شافة  تقريب  اإىل  الرجل  يلجاأ 

ع��ن امل������راأة، ب��ح��ي��ث ت����راوح امل�����ش��اف��ة التي 

كحّد  �شم  و50   30 ب��ني  م��ا  بينهما  تف�شل 

اأق�شى اإذا ما كان الإعجاب �شّيد املوقف.

��ا ع��ن��د ال��رج��ل خ��لل  ي��لح��ظ الإع���ج���اب اأي�����شً

حديث يجمعه بامراأة يكن لها 

امل�شاعر اليجابية عندما يبادر 

كتفها  اأو  ي��دي��ه��ا  مل�����س  اإىل 

ا�شتح�شاًنا.

عينه  الإط�������ار  يف  ن�����ش��ه��د 

اخلجول  الرجل  عند  ا  خ�شو�شً

املبالغة  اإىل  اإجتاًها  بطبيعته، 

يعك�س  م���ا  الب���ت�������ش���ام،  يف 

وال���وّد  امل�����راأة،  اإىل  اجن��ذاب��ه 

الذي يكّنه لها، وهي و�شعية 

يفر�شها لوعيه عليه وترتجم 

�شعادة ت�شل اإىل حّد املبالغة 

يف بع�س املواقف.

وم��ن اأك��ر الإ���ش��ارات التي 

عن  ت��ع��ب��ًرا  ال��رج��ل  يطلقها 

تغير  الي��ج��اب��ّي��ة،  م�����ش��اع��ره 

نربة �شوته لت�شبح منخف�شة 

ن���اع���م���ة، وذل�����ك يف حم��اول��ة 

لإظهار هدوئه ونقله للآخر. 

يف اخلتام، ي�شر اخلوري اإىل 

ت�شّب  �شّيئة  و�شعيات  اأّن 

الذات  على  التقوقع  خانة  يف 

التوا�شل الجتماعي  تظهر يف 

وتعترب  وامل���راأة،  الرجل  بني 

على  ���رسي��ح��ة  ف���ع���ٍل  ردود 

للإعجاب،  امل��راف��ق  الرت��ب��اك 

 حم�������اولت ال���رج���ل 
ّ

وت���ف�������رس

مواجهة  من  خوًفا  يعرتيه  ال��ذي  التوّتر  اإخفاء 

ا واجل�شم  ق الوجه خ�شو�شً
ُّ
الرف�س، وي�شّكل تعر

اإىل  بالإ�شافة  الو�شعّيات،  هذه  اإح��دى  عموًما 

اليدين  �شبك  بال�شعر،  العبث  الأظافر،  ق�شم 

القدم،  هّز  ال�شفاه،  اأكل  الأ�شابع،  و»طقطقة« 

نقل الهاتف املحمول من يد اإىل اأخرى خلل 

احلديث و�شوى ذلك من حركات...
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نحن والآخرون

ت�رشين الأول

اإعداد:

ليال �صقر الفحل

بني الإعجاب

واخلوف

من الرف�س

كيف يبادر الرجل اإىل القول: اإّنها تروق يل!
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اإعداد: فيليب �شّما�س

زة
ئ
جلا

400.000ا
لرية لبنانية

اال�سم: ..........................................................................................................................................................................................................................

العنوان: .....................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

قة
اب
�س

م

الهاتف:
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املتقاطعة  ال��ك��ل��م��ات  م�شابقة 

ت��ق��دم��ه��ا »اجل��ي�����س« ل��ق��رائ��ه��ا 

جوائز  فيها  للفائزين  وتخ�ش�س 

مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�شطة القرعة على 

اربعة فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري 
مقتطعة من املجلة، ويكتب احلل بخط 

وا�شح داخل املربعات وتر�شل ال�شفحة بكاملها مع احلل.

• تر�شل احللول اىل العنوان التايل: قيادة اجلي�س - الريزة - 
مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« - »م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

• با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة باليد يف ثكن اجلي�س يف جميع املناطق.
•  اآخر موعد لقبول احللول  15 ت�رشين الأول 2012.

• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

ة
ق
ب
شا
�
مل

ا
 
ط

و
ر
��
�ش

اأفقًيا:

1- يق�سدها الطالب، ت�ستقبلهم 

يدخل  واجلامعات،  املدار�س 

الطالب املدر�سة لتح�سيله.

2- دولة اإفريقية، دولة يف اأمريكا 

اجلنوبية.

الكف  خطوط  تن�ّس،  فيل،   -3

واجلبهة، عائلة.

ا  4- عا�سمة اأوروبية، ي�سبح طريًّ

�سل�ًسا، خمرجة لبنانية.

5- مت�سابهان، يزيد عن، �َسيف، 

عَوى، جماعة.

جمري،  مو�سيقي  جزم،  اأداة   -6

ح�َسن، عتب عليك.

7- طق�س معط�س، تقيم باملكان، 

اأغنية لراغب عالمة، بلدة لبنانية.

االإ�سم  يد، 
ّ
غر املراأة،  زوج  اأبو   -8

لنكي  �رسي  وزراء  لرئي�س  الثاين 

رئا�سة  ت�سلمت  اأرملته  راحل 

احلكومة اأربع مرات.

9- جلاأت، خ�سب، ا�سطرَم.

10- ب�سط يده، ِمثل، جبان.

11- مدخول وغّلة احلفلة، لعبك 

ومرحك، �سعف.

12- فّتال، رئي�س لبناين راحل.

ترك  بولوين  حكومة  رئي�س   -13

ال�سيا�سة وان�رسَف اإىل املو�سيقى، 

نهر اأورروبي، عامل فلكي فرن�سي.

الليل،  ظلمة  ور�سَخ،  ثبَت   -14

.
َ
النائم، نظر

الوقت،  �سار  تدري�س،   -15

عا�سمة افريقية، عال وارتفَع.

الذي  بحر،  ال�سيء،  حمَل   -16

يرقع الثياب، ترنَّح، حرف جر.

رّقق  قدمي،  عربي  �ساعر   -17

ن ال�سعر، عمارات. وح�سَّ

18- االإ�سم الثاين ملمثلة اأمريكية 

مثلت يف م�سل�سل »دال�س«، فنان 

لبناين راحل والد مطربة.

الطيور،  من  ق�سري،  رمح   -19

مّت�سل،  �سمري  ال�سيء،  اأرجعوا 

تدعم.

يف  بلدة  االأمرا�س،  من   -20

املنت، ال�سعور، �سخ�س.

اأعلى   -21

يف  بحرية 

مدينة  العامل، 

كندية اأو مدينة 

�سقلية  يف 

االإ�سم  حتمل 

دولة  نف�سه، 

عربية.

عمودًيا:

كيميائي  على،  غ�سبوا   -1

لرتكيبه  نوبل  نال  انكليزي 

البني�سيلني.

اللبناين  للق�س�سي  م�رسحية   -2

اأعان و�ساعد،  الدين،  �سعيد تقي 

كتلة جبلية يف بلغاريا.

3- نوع من الرخام، ممثل م�رسي.

النقل،  و�سائل  من  هدَم،   -4

�سقي، ينك�رس وينَذّل.

يف  اخلا�سة  املدار�س  اأ�سهر   -5

ريا�سيي  اأعظم  واأقدمها،  انكلرتا 

الع�سور القدمية، نعم باالأجنبية.

رتبة  بال�سيء،  يلزق  اأن�سَد،   -6

ع�سكرية، عا�سمة موزامبيق.

7- ممثلة اأمريكية، �رسور، واِجب.

يف  راأ�س  معروف،  حيوان   -8

ُي�ستخرج  االأطل�سي،  على  املغرب 

العنب،  من 

ى.
َ
ثر

9- مت�سابهان، 

ن  يح�سنو

عليه،  الثناء 

�رسي  يف  مدينة 

ماركة  لنكا، 

�ساحنات.

�سديد  املرء،  اأ�سغري  اأحد   -10

وخيم، مدينة يف البحرين.

لبناين  فنان  ِق�رس،  نقي�س   -11

راحل عرف بـِ »ظريف لبنان«، جمَع 

ال�سيء بع�سه فوق بع�س،  وجعل 

نهر اأوروبي.

الدلو،  مالأ  معروف،  �سجر   -12

اأم�سيات.

�سوت  اإفريقية،  عا�سمة   -13

الطبل، حر�ستهم، مت�سابهان.

ُح�سن  يعود،  فرن�سي،  مرفاأ   -14

. القد واعتاله، اإنفكَّ

�سهرية  اأوكرانية  مدينة   -15

مبوؤمترها، حرف عطف، عامل فلكي 

فرن�سي.

»اأ�سلع  بـِ  لقب  اأ�سَعفوا،   -16

هوليوود«، اأ�سل البناء.

طاأطاأ  وام�ًسا،  جزم،  حرف   -17

راأ�سه، فيل�سوف �سيني.

الثاين  االإ�سم  البحر،  موج   -18

لوزير لبناين راحل، ذئب، يلم�س.

ويدّون،  يخّط  االألوان،  من   -19

نوتة مو�سيقية، روؤيتي لل�سيء.

يرتكها،  مو�سول،  اإ�سم   -20

املتحدة،  لالأمم  �سابق  عام  اأمني 

اإقرتَب.

الفائزون

• املعاون الأول جورج خليل
فوج التدخل االأول.

املعاون الأول جان ن�رش الل�ه

مقر عام منطقة اجلنوب.

• املعاون الأول حم�شن عقيل
اأركان اجلي�س للتجهيز.

ليال غزوات عبد الل�ه

�رسعني الفوقا - البقاع.
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بقلم:

العميد الركن

ح�سن اأيوب

مدير التوجيه

التطمينات  وي�سحب  ال�سهداء،  من  �سبقه  من  اإىل  الورد  يحمل  اآخر  �سهيد 

اإىل اخلالدين هوؤالء باأن وطنهم بخري، واأن عائالتهم تتابع م�سريتهم يف 

احلياة، واأن املوؤ�س�سة الع�سكرية االأم ال تن�سى ت�سحياتهم، وهي تقف اإىل 

جانب تلك العائالت، وتتقا�سم معها اخلبز وامللح، واالإخال�ص للوطن.

وحماية  العدو،  ملواجهة  نف�سه  يعّد  كان  جمعة  عبا�ص  ال�سهيد  املقدم 

احلدود، والذود عن الرتاب، فاإذا به �سحية عنف داخلي، وخروج �سافر على 

القانون، وعلى اأحكام املواطنة واالأنظمة واالأعراف. بالتاأكيد، 

ع�سكري  فهو  ال�سالح،  عن  نف�سه  عزل  قد  ال�سهيد  يكن  مل 

ع 
ّ
وال�سالح جزء منه ال يفارقه، اأما املواطن، فمن يا ترى �رش

بالده،  جي�ص  فيه  يتوىل  الذي  الوقت  ال�سالح يف  حمل  له 

اأهله  وحقوق  والدفاع عن حقوقه،  االأمنية، حمايته،  وقواها 

ي�ستخدم  اأن  املمكن  من  كان  قائل:  قد يقول  وجريانه...؟ 

ا هنا. 
ً
الع�سكري �سالحه اإذن. واجلواب: الع�سكري لي�ص غادر

حني.  كل  يف  واجبه  تفا�سيل  وعن  مهمته،  عن  يعلن  اإن��ه 

اأو مدر�سته،  اأمنية، وهو مل يرتك عيادته،  وجوده على م�ساحة الوطن م�سرية دفاعية 

هم  املخالفون  امل�سّلحون  حق.  وجه  دون  ومن  فجاأة،  ال�سالح  ليحمل  وم�سنعه،  حقله  اأو 

من تعّدى على ال�سالح، وجتاوز القانون، وجنى على رجال االأمن، واأ�ساء اإىل اال�ستقرار، 

والقيام  اخلارجي،  العدوان  �سد  هو  الذي  االأ�سا�سي  واجبهم  عن  الع�سكريني  و�سغل 

باالأعمال الكبرية دفاًعا عن كرامة البالد. مع ذلك، فاإن الع�سكري ال يدّون ا�سم املواطن 

يحر�ص  بل  تاأديًبا،  اأو  ا 
ً
ث��اأر قتله  اإىل  ال مييل  وهو  االأع��داء،  خانة  ذاك يف  القاتل 

اأفكاره  ره، ويعتقل جنونه واإجرامه و�رشود  على �سبط رعونته، فيلقي القب�ص على تهوُّ

وم�ساعره الهوجاء، لكن املواطن املجنون ي�سد على زناد �سالحه املمنوع، ويقع احلادث 

املرفو�ص، وي�ست�سهد املقدم جمعة.

�سحيح اأنه ال ميكن الدفاع عن الوطن من دون اأن نحيي اال�ستقرار يف جمتمعه، واأّن 

ندفعه  دم  بني  املقاربة  اأن  اإال  الت�سحية،  وي�ستدعي  كثرًيا،  مكلف  اال�ستقرار  اإحياء 

يف مواجهة العدو االإ�رشائيلي، ودم ندفعه يف احلفاظ على اأمن الداخل، تبقى بعيدة 

الأن دم  اأي�ًسا،  اإمنا  موقعه،  �سكب يف غري  الع�سكري  الدم  الأن  لي�ص فقط  الر�سا،  عن 

املواجهة، حيث يهون  تلك  مذبح  عند  جانبه  اإىل  ي�سكب  الأن  جاهًزا  املواطن مل يكن 

ال�سجر متوافرة مي�رّشة، وجاهزة  كاأوراق  اال�ست�سهاد، وت�سبح املهج  املوت، ويقت�سي 

لكبري العطاء.
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