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يبـدو أن مشـاركة القـوات اللبنانيـة يف احلكومـة تُرعـب احللفـاء قبـل األخصـام... فتاريخ 
هـذا احلـزب العريـق مـع احلكومـات اللبنانيـة منـذ التسـعينات يشـهد عليـه الغائـب قبـل 

احلاضر. 
بعـد املصاحلـة املسـيحية املسـيحية يف معـراب، والتـي أدت الـى والدة سياسـية جديـدة، 
تّغيـرت النظـرة احملليـة واالقليميـة والدوليـة حـول مصيـر هـذا احلـزب ومـا قـد يخـرج به 
مـن قـرارات ومواقـف. هـو الـذي خـرج يـداً بيـّد مـع اجلنرال ميشـال عون بعهـٍد جديد... 
لـم يشـهد لـه لبنـان مثيـل، ال زال يتعـّرض للضغوطـات وحملـاوالت إضعافـه خوفـاً مـن 

الهزميـة أمامـه.
أوال، للقـوات »حـق« كمـا لغيرهـا مـن األحـزاب والتيـارات... بـدءاً مـن رئاسـة اجلمهوريـة 
وصـوال الـى احلكومـة حتـى مجلـس النـواب... هـي التي عملـت جاهدة إلخـراج لبنان من 
الشـغور الرئاسـي بعـد نحـو عامـن ونصـف، هـي اليـوم تسـعى جاهـداً أيضـاً مبسـاهمتها 
يف تشـكيل حكومـة »سـيادية«. مـن هنـا، مـن حـّق القـوات ان تطالـب مبـا تـراه مناسـباً لها 

ومتماشـياً مـع قناعاتهـا ومبادئها. 
حـزب القـوات ليـس وليـَد أمـس، فللحـزب تاريٌخ حافٌل... إذ هذه ليسـت املرة االولى التي 
يشـارك فيهـا يف حكومـة لبنانيـة... ولكنهـا املـرة االولـى التـي يواجـه احلـزب فيهـا متثياًل 

حكوميـا بهـذا احلجـم من اجلـدل والعرقلة والرفض.
إعتـراض البعـض، يؤكـد مـّرة جديـدة، مـدى قـدرة القـوات وقوتهـا يف مواجهـة الفسـاد، 
والطمع السياسـي املقّنع... لألسـف، هناك من يرفض رئيسـا للجمهورية بحجة انتمائه 

الى خط ال يتماشـى مع مبادئه، حتى يطالب يف اليوم الثاني بحقائب وزارية يف حكومة 
تخـوض معركـة »حزبيـة معارضـة«، أيضـا ال تتماشـى مع سياسـته.

بـه  ملموسـاً، شـعر  واقعـاً  ويفـرض  السـلطة،  القـوات يف  دور  يعـزز  البعـض،  إعتـراض 
الرافضـن... فالقـوات ال تشـتري وال تبيـع، بـل تعمـل منـذ بداياتهـا مـن أجـل أن يكـون 

لبنـان البلـد احلـر واملسـتقل. 
اليـوم، القـوات أولـت كل ثقتهـا بالعهـد اجلديـد برئاسـة العمـاد ميشـال عـون، ومبجـرد 
انتخـاب العمـاد رئيسـاً للجمهوريـة بـدأت لعبـة تشـكيل احلكومـة تتفاعـل، خصوصـا وان 
حـزب اهلل الـذي يعـّد حليفـاً للتيـار وقائـده، أكـد مـرارا أنـه غيـر ملتـزم وغيـر يؤمـن بـأي 
حتالـف او تفاهـم يجـري بـن القـوات والتيـار واملسـتقبل... مـن هنـا، رفعـت احلربـة يف 

وجـه »سـمير جعجـع« محاولـًة عرقلـة تكليـف حزبـه بـأي حقيبـة سـيادية.
لبنـان اليـوم، دخـل عهـداً جديـداً، وإلمتـام مـا خططت له القـوات أوالً، والتيار واملسـتقبل 
ثانيـة، ال بـّد ان يتابـع كمـا بـدأ. املشـكلة، ال تصـّب فقـط يف خانـة »التمثيـل القواتـي يف 
احلكومـة«، ال بـلّ يف إرادة األفـراد واألطـراف يف قيـادة هـذا العهـد وتنفيـذ مـا جـاء يف 
خطـاب القسـم... احلكومـة التـي تسـعى الـى حتقيقهـا القـوات اللبنانيـة بالتوافـق مـع 
العمـاد ميشـال عـون والرئيـس سـعد احلريـري، ال بـّد أن تّشـكل قبـل عيـد االسـتقالل... 
عـّل االنتصـار يعـود أدراجـه وينعـش أرواح شـهداء... غـادروا تاركـن أحالمهـم يف عهـدة 

اجليـل القـادم.

جاد دميان - رئيس مصلحة الطالب

وهيب وهبة

ستيفاني يوسف

احلرية بني االلتزام والفوضى 
مــن  التفكيــر  بوصلــة  فتتحــول  األحيــان،  بعــض  يف  فرديــٌة  نزعــٌة  االنســاَن  جتتــاح 
ال  الفرديــة.  احلريــة  ســتار  حتــت  الفرديــة  املصلحــة  الــى  اجلماعيــة  املصلحــة 
يخفــى علــى أحــد بــأن مفهــوم احلريــة باملطلــق هــو مفهــوم ســاٍم ال يحتمــل النقــاش 
واملســاومة، ومــن دونــه تتبخــر قيمــة احليــاة االنســانية، لكــن ما ال ميكــن إنــكاره أيضاً 
 هــو أن هــذه احلريــة ميكــن أن توظــف، كمــا كل شــيء، يف إنتــاج التقــدم أو التخريــب.

إن التلطي وراء قدسية مفهوم احلرية قد يدفع البعض الى جتاوز كافة احلدود، والتطاول 
مــن حيــث ال يــدري على حريات اآلخرين حتت ســتار »اخلصوصية« مــا يعّرض القضية 
التــي يدافــع عنها البعض للتشــوية جراء املمارســات الفوضوية. إن االحزاب السياســية 
القائمة على أســاس شــبك القوى والتعاون بن االفراد الذين يتشــاطرون املبادئ العامة 
عينها، قد تصيبهم شــظايا التفكك بســبب إقدام بعض احلزبين على تغليب مصاحلهم 
الشخصية على املصالح العامة. إن اسوأ ما ميكن أن يصيب تنظيم املجتمعات واالحزاب 
هو متاهي البعض  بشعار احلرية من أجل ضرب إجماٍع معن على قضية ما. إن تناول 
مفهوم احلرية غالباً ما يكون شائكاً وخطيراً، لكن ما ال بد من تصويبه هو ان املجتمعات 
السليمة حتتاج الى ذهنيات مؤسساتية ال تستطيع إال االحزاب أن تؤّمن أرضيًة خصبة 
لهــا. مــن هنــا، إن احملافظــة علــى االحــزاب ال تتحقــق إال مــن خــالل التمســك مبفهوم 
»احلريــة امللتزمــة« التــي تؤّمــن للفــرد حريتــه التامــة ضمــن املجموعة مــن دون احلاجة 
للوصول بنزعته الفردية الى حالة »احلرية الفوضوية« التي تؤّمن له غطاًء مغشوشاً من 

أجل التخريب يف كل اجلهات من دون الوصول الى أي هدف.

بعد الرئاسة... اجلولة الثانية
لسمير جعجع لن تنهزم!

كان يف غابـةٍ أسـٌد ليـس كباقـي األسـود، أسـد لفـت أنظـار كل َمـن يف الغابـات املجـاورة 
وأجبرهـا علـى محاربتـه بسـبب صالبتـه وعشـقه لغابتـه ومـن فيهـا .

يف هـذه الغابـة عـدة أسـود آخريـن إمنـا لـم يكـن لهـا قائـد، فـكان كل مـن هـؤالء االسـود 
يحـاول علـى طريقتـه أن يصـل مـن خـالل إقنـاع أبنـاء الغابـة بقوتـه وصالبتـه، فاسـتغل 
بعـض الذئـاب الفرصـة محاولـن الوصـول الـى قيـادة الغابـة، فمـا كان مـن األسـد املميـز 
إاّل أن أدرك الوضـع ووقـف الـى جانـب غرميـه االسـد كـي ال تقـع الغابـة بأيـدي َمـن ال 
والء ووفـاء عندهـم.. وبعـد ان اتفـق االسـود يف مـا بينهـم، حـاول النمـس تعطيـل االتفـاق 
احلاصـل ألنـه يـدرك أن أسـًدا وحـده ال ميكـن أن يحـارب، فكيـف إذا كان للغابـة أسـدان 
يديرانهـا؟! وبـدأ النمـس، باالشـتراك مـع الذئـب، يف محاولـة عرقلـة االتفـاق حتـت حجـة 

اخلـوف مـن حصـول إشـكاالت بـن االسـود نفسـها بعـد تسـلّم القيـادة .
إصـرار االسـد املميـز بحكمتـه وقيادتـه وصمـوده ومتّسـكه بحلفـه مـع غرميـه أجبـر باقـي 
أبنـاء الغابـة علـى االلتفـاف حولهمـا مـا وضـع النمـس مبوقـٍع حـرج، فتقاسـم االدوار مـع 
أخيـه إذ تبّنـى االول بشـكل مباشـر املرشـح لقيـادة الغابـة، أّمـا الثانـي فبقـي علـى موقفـه 

مبجـاراة الذئـب يف لعبتـه ومحاولتـه الوصـول الـى القيـادة .
بعـد كل هـذه األحـداث تبـّن للجميـع أن األسـد املميـز اسـتحق لقبـه عـن جـدارة، وأظهـر 
للجميـع أن القيـادة الفعليـة ال تكـون بتـرؤس املراكـز بـل بطريقـة العمـل واحلكمـة! لذلـك 

استحق لقب احلكيم! 

لطشة
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ماري شيت ديرانيأسرة آفاق الشباب

بيــار جبــور إســم ملع كأحد أبرز املقاتلــن يف صفوف القَوّات الُّلبنانيَّة، إذ اســتلمتم أقوى 
دم«، ويف حديث لنشرة آفاق الشباب يتكلم جبور عن املستقاة  فرقة أال وهي فرقة »الَصّ

من احلرب اللبنانية، وكيف يوّفق اليوم بن املقاتل السابق واحملازب احلالي.

بــدأ جبــور حديثــه يف إســتذكار حادثــة قائاًل: »ســألني أحدهــم مرة: كيف تقّيم نفســك 
كمقاتــل شــجاع يف الدفــاع عــن القضيــة التــي آمنــت بهــا؟ فــكان جوابي اآلتــي: خدمت 

القضية بإخالص«.

وتابــع، »يــوم تهــدد الوطن بأرضه وناســه انطلقــت املقاومة اللبنانيــة جماعات جماعات 
للــذود عنــه، وشــاءت الظــروف أن أكــون واحــداً منهم، وواحــداً من كثر خاضــوا معارك 
الشــرف علــى مســاحة الوطــن من أجــل كل الوطن. كان الهــّم االكبر كيــف نحافظ على 
االرض واالنســان يف أصعــب الظروف السياســية واألمنية، وهكــذا تدرجت املقاومة من 
قتال على مشارف البيت الى قتال على مشارف الوطن، وهكذا بدأْت رويداً رويداً عملية 
تنظيم العسكر يف القوات اللبنانية، وأُنشئت فرقة الصدم من ضمن تنظيم كبير ملختلف 
الوحدات العسكرية حيث كانت منوطة بها عمليات خلف اخلطوط، وجنحت يف مهامها 
وأصبحــت حتاكــي أهم الفرق العاملية تنظيماً ومترســاً وعلماً. وشــاءت الظروف العملية 
أن أكــون قائــداً لهــذه الفرقــة وواحداً من قادة ســبقوني على قيادتها. مــا قمت به يبقى 
للتاريــخ وهــو احَلكــم ولكن بكل فخــر »خدمت القضيــة بإخالص«. احلــرب هي فوضى 
عارمــة تنتصــر فيها االرادة املمهورة بالشــجاعة املبنية على العلــم والفكر النّير. انتقالي 
مــن املقاتــل الــذي ضحــى من أجــل القضية الــى العمل السياســي ضمن حــزب القوات 

اللبنانيــة هــو انتقال ســلس ومرن ألن الغايــة كانت احلفاظ على القضية التي استشــهد 
من أجلها رفاق لنا. حملنا البندقية يوم كانت القضية بحاجة لها، ونحمل اليوم القضية 
ذاتها بالتمرس يف العمل السياسي لنبعد عنا كأس حمل البندقية مرة أخرى ألن العمل 
السياسي هو القاعدة االساس، وما نحققه بالعمل السياسي هو أكثر بكثير مما نحققه 

بالبندقية«.

وتوقــف عنــد ســؤالنا: »أين أصبحت القضيَّــة اليوم الَّتي حارب وناضــل من أجلها آالف 
دها؟ » موضحاً، »القضية اليوم بخير وأكبر دليل على ذلك، وبشهادة  الشهداء؟ ومن يهِدّ
االخصــام قبــل االصدقــاء، أن القــوات اللبنانية جتدها يف كل مــكان، جتدها يف املجلس 
النيابــي، يف مجلــس الوزراء، يف الترشــح الى رئاســة اجلمهورية، وهــي صانعة الرئيس، 
جتدهــا يف النقابــات، يف اجلامعــات، يف املــدارس، يف االنتشــار علــى مســاحة الكــرة 
االرضيــة، هــذا هو حلم الشــهداء، ونحن ضنينون بهذا احللم؛ لم يستشــهد أبطالنا لكي 
نبقى متقوقعن على ذاتنا ونعيش مثل أهل الكهف؛ استشــهد أبطالنا من اجل القضية، 
وهــا نحــن اليوم موجودون حراســاً لهــذه القضية يف مختلف املجــاالت واالماكن، وهكذا 
نكــون حراســاً أوفيــاء لدماء الشــهداء التي أهرقــت من أجل هذا الوطــن ومن أجل هذا 
احللم الذي جنسده اليوم بتواجدنا يف كل املراكز السياسية واالجتماعية من أجل حماية 

كل الوطن«.
مضيفــاً، »التهديــد املباشــر هو وجود جماعــات تأمتر بأوامر من خارج الوطن، تســتبيح 
الدولــة، حتمل الســالح، وترهب فيه املواطنن العــزل الذين آمنوا بدولة حتميهم وتدافع 

عنهم. ولكن نحن لن ندعهم يقضون على احللم الذي ناضلنا من أجله«.

ه  وختاماً، بصفتك مناضاًل يف صفوف القَوّات الُّلبنانيَّة وأحد أعمدة احلزب، مباذا تتوَجّ
ب؟  إلى اجليل اجلديد، ومباذا تنصح الطاَلّ

»نصيحتي لكم ال تخافوا وال تستســلموا. أكملوا دراســتكم. شــهاداتكم هي البندقية يف 
زمن احلرب، بها حتافظون على الوطن وتعلون من شأنه. احلرب اليوم هي حرب أفكار 
يتصــارع فيهــا اجلميــع والرابح هــو الذي لديه اقتصــاد حر ناجح وإمكانيــات اقتصادية 
يخلقهــا الفكر اخلالق باســتعمال املــوارد الوطنية وتطويعها لصالــح الوطن حيث الرغد 
والعيــش الكــرمي، ونحــن مقبلــون علــى اســتخراج النفط ،ما يضــع لبنان علــى اخلارطة 
االقتصادية العاملية، وهكذا نكون قد ربحنا الرهان: أبقينا االرض التي دفعنا دماء كثيرة 

للمحافظة عليها، وها هو الوقت الستغالل خيراتها من أجل الصالح العام« .

يعيش التاريخ ويســتمر بالوثائق التي من دونها ال صدقية له، فهي اإلثبات على صحته. 
وقد اهتمت احلضارات منذ القدم باألرشــيف ليكون عنواناً الســتمراريتها والعودة إليها 

واستخالص العبر منها.

 Nos archives sont de gigantesques protheses“ ملــو:  ميشــال  يقــول 
. ”qu’on appelle serveurs archives ou bibliotheques

مــن هنــا، ســنتعرف يف هــذا املقــال علــى أهميــة »االرشــيف« مــن خــالل التعريــف بــه 
وباالختصــاص الــذي تندرج منه إدارة املعلومات، والذي أضحى وظيفة املســتقبل نســبًة 

للتقدم على الصعيد املعلوماتي والتقني.

م للوثائق الناجتة عن االشــخاص أو  يعرِّف االيطالي يوقينو األرشــيف بأنه التجّمع املنظَّ
عــن فعاليــات الدوائر أو املؤسســات التي تقرر حفظها ألهميتها السياســية أو القانونية 
أو الشــرعية أو االدبيــة أو العلميــة أو التاريخية أو... من هنا يجب االحتفاظ واالهتمام 
باملعلومات وتسجيلها لتبقى أطول فترة ممكنة خلدمة حاجات العمل، ولتغذية الدراسات 

واالستفادة منها للتطوير، وذلك من خالل البرامج واألجهزة التي تضمن ذلك.

 فقــد شــكلت تكنولوجيــا االتصــاالت مــع تكنولوجيــا التخزيــن واالســترجاع »تكنولوجيا 
املعلومــات«، وهــي عبــارة عــن »كل التقنيات التي تســتخدم يف حتويــل البيانات مبختلف 

أشكالها الى معلومات مبختلف أنواعها« )الساملي،9،1997(.

تقــدم اجلامعــة اللبنانيــةـ  كليــة االعالم اختصــاص إدارة املعلومات، وتعمــل على حتفيز 
الطالب على االنتساب الى هذا االختصاص، ومتنحهم كافة الوسائل والتجهيزات التي 

تسّهل عملهم، باإلضافة الى تدريبهم بطرق متعددة.

متتــد الدراســة التــي تشــمل تنوعاً يف املــواد، طيلة ثالث ســنوات، فتكون الســنة االولى 
مدخــاًل الــى علــوم املعلومــات والتواصــل، إضافــة الــى نظريــات إعالميــة ومعلوماتيــة 
وتاريخيــة... لنصــل يف الســنة الثانيــة الــى    )valorisation(، واســترجاع املعلومــات 
 methodologie de la( ،والفهرســة واحلفــظ الرقمي )numerisation( وتثمينها
 ،)Stage( لتنتهــي اإلجــازة يف الســنة الثالثــة مبنهجيــة البحــث العلمــي  )recherche

وإدارة االرشيف واملواقع االلكترونية والتدريب يف املؤسسات.

أخيراً، يف ما يخص ويهّم الطالب، يقدم اختصاص إدارة املعلومات مســاحة واســعة يف 
حقل سوق العمل، بدءاً من التلفزيون والصحف الى الشركات واملستشفيات واملصارف، 

فاملدارس واجلامعات ومراكز البحوث ووظائف وإدارات الدولة وغيرها.

إدارة املعلومات.. اختصاص العصر!

اختصاصمن رجالنا

بيار جبور: أبقينا االرض التي دفعنا دماء كثيرة للمحافظة عليها، 
وها هو الوقت الستغالل خيراتها من أجل الصالح العام
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هـو ذلـك »املـارد املتمـرد« الـذي يعرفـه اجلميـع قائـداً صلبـاً، صـارٌم يف قراراتـه، ال يهادن 
وال يسـاوم. آمـن بقضيـة جتـذرت يف نفـوس اللبنانيـن، وإميانه بـ«لبنـان القوي« جعل منه 

رجـل القـرارات الصعبـة يف احلـرب كما يف السـلم.
بعيـداً  تتمتـع بصفـات مميـزة.  القويـة، شـخصية مؤمنـة مثقفـة  الشـخصية  وراء هـذه 
عـن السياسـة وهمـوم الوطـن واملرحلـة الصعبـة التـي منـّر بهـا، كان ألسـرة »نشـرة آفـاق 
»القضيـة«  عـن  وكالم  اآلخـر«،  وجهـه  يف  »احلكيـم  الـى  للتعـرف  الفرصـة  الشـباب« 

»حكيـم اجلمهوريـة«. مّيـزت شـخصية  التـي  األمـور  مـن  و«اإلميـان« وغيرهـا 
كانـت البدايـة مـع »القضيـة« حيـث اعتبـر رئيـس حـزب القـوات اللبنانيـة الدكتـور سـمير 
جعجـع أنهـا تعيـش يف ذهنـه ويف ذهـن كل قواتـي منـذ الـوالدة، وتختصـر تاريخـاً طويـاًل 
ذات جذور عميقة وراسـخة شـبيهة باالشـجار املعّمرة. واسـتطرد قائاًل: »تخطئ األوراق 
اجلديـدة التـي يراهـا العالـم عندمـا تعتبر نفسـها »موجودة بحد ذاتهـا« ألنها يف احلقيقة 

نتيجة اسـتمرارية ملسـيرة طويلة سـبقتها«.
»قضيـة قدميـة بـدأت مـع البطريـرك يوحنـا مـارون واسـتمرت على مدى  سـنوات عديدة 
حتـى يومنـا هـذا«، هكـذا  شـرح رئيـس حزب القـوات قضية »القـوات اللبنانية«، موضحاً 
أن »االبتعـاد عنهـا يعتبـر مبثابـة نكـران لتاريـخ طويـل مـا يجعـل املؤمنـون بهـا أشـبه بورقة 

وحيـدة تلعب بهـا الرياح«. 

أال وهـي  يومنـا هـذا،  علـى أهميتهـا يف  نقطـة أساسـية مرّكـزاً  وتوقـف احلكيـم عنـد 
التخبـط الـذي يعيشـه الشـباب ورؤيـة الوقائـع امللموسـة فقـط، عائـداً بالذاكـرة الـى زمن 
الوصايـة حيـث حتمـس الشـباب وناضـل وحتّضـر ملواجهـة العـدو الظاهـر بالرغـم مـن أن 

اخلطـر احلقيقـي يأتـي مـن العـدو غيـر الظاهـر والـذي يتطلـب نضـاالً أكبـر.
وشـّبه هـذا العهـد بعهـد الوصايـة السـورية، إذ علـى الرغـم مـن خـروج النظـام السـوري 
مـن لبنـان أال أنـه ال يـزال يواجـه قـوة  لبنانيـة االصـل تتحكـم يف هـذا البلـد وهـي »حـزب 
اهلل«. ورأى أن هذا االخير يسيطر على بعض مفاصل الدولة يف وقٍت الشعب اللبناني، 
بغالبيتـه، غيـر راض علـى تصرفاتـه، مـن انغماسـه يف احلـرب السـورية، مـروراً مبهاجمة 

السـعودية ودول اخلليـج،  وصـوالً الـى تعطيـل اإلنتخابـات الرئاسـية.
ورّكـز أن النضـال اليـوم هـو أمـر حتمـي وضـروري علـى الرغـم مـن أن القضيـة لـم تعـد 
واضحـة كمـا كانـت يف السـابق، أي يف ظـل االحتـالل السـوري حيـث كانـت أعمالهـم 
القـوات  حـزب  حـّل  جانـب  الـى  واعتقالـي  عـون  ميشـال  اجلنـرال  نفـي  منهـا  ظاهـرة، 

االرتكابـات... مـن  وغيرهـا  اللبنانيـة 
وتطـرق الـى االحبـاط الـذي يعيشـه الشـباب اللبنانـي بسـبب الظـروف الصعبـة، معتبـراً 
أن علـى اللبنانيـن أن يكونـوا أقـوى لتخطـي هـذه األوضـاع وليس العكس، داعياً الشـباب 

السـتعراض إميانهـم واإلسـتنفار لتخطـي الوضـع احلالي.

 

وأضـاف: »الشـعب الـذي »يـرّخ« أمـام الصعوبـات هـو الشـعب الـذي ينقـرض، والعكـس 
وبالتالـي،  البلـد.  السـتمرار  األسـاس  العامـل  هـي  الصعوبـات  مواجهـة  لـذا  صحيـح، 
اخلطـوة األولـى ملواجهـة الصعوبـات والفسـاد تكمـن باقتنـاع كل فـرد بـأن العمـل الفـردي 
ال نتيجـة لـه، مـن هنـا علـى كل فـرد االنتسـاب إلـى احلـزب األقـرب الـى قناعاتـه للنجـاح 
إيجابيـة«. بطريقـة  التفكيـر  يف  تسـاهم  ضغـط  قـوة  تشـكيل  يف 
واعتبـر جعجـع أنـه كان ليكمـل الطـب يف اجلامعـة األميركيـة يف بيـروت لـوال بـدء احلرب 

والتحاقـه باملقاومـة، مؤكـداً أنـه لـم ينـدم علـى هذا اخليـار الوطني.

وباإلنتقـال إلـى »اإلميـان«، يـرى جعجـع أن »اإلميـان« لـم يعد يف مكانتـه املعهودة يف عاملنا 
اجلديـد، وهـذا مـا نأسـف عليـه باعتبـاره خسـارة كبيـرة ويجـب العمـل علـى اسـتعادتها، 
معتبـراً أن »اإلميـان أبعـد مـن القـدرات العقليـة واملاديـة أي الفيزيائيـة ألي إنسـان منـا«.

»البُعـد اآلخـر«، وهـو أسـاس وجودنـا، وفيـه  وأضـاف: »يعـّد اإلميـان أداة تواصـل مـع 
جنـد الطاقـة والقـوة الفعليـة، وبالتالـي عـدم اإلميـان يعتبـر مبثابـة قطـع التواصـل مـع 
»النبـع األساسـي« واالعتمـاد علـى بعـض »اجلـداول« الصغيـرة التـي ال تراها سـوى العن 
املجـردة. مـن هنـا تكمـن أهميـة العـودة إلـى اإلميـان واحملافظـة علـى مـا تبقـى منـه يف 
حياتنـا، إذ هنـاك »أبعـد ممـا نـراه وأبعـد ممـا نعرفـه وندركـه. لـكل إنسـان »بُعـد آخـر« 
خـاص بـه، متـى تخلـى عنـه تخلـى بطريقـة غيـر مباشـرة عـن بعـده األول املتواجـد علـى 

أرض »املـادة« يف معناهـا الفيزيائـي«.
املنطلـق  هـذا  مـن  والتفكيـر  اإلميـان  إلـى  للعـودة  والشـبان  الشـابات  احلكيـم  ودعـا 
إلـى  للعـودة  خصوصـاً  املسـيحين  الـى  متوجهـاً  إليهـا،  ينتمـون  التـي  الديانـة  بحسـب 
اإلميـان املسـيحي وعـدم الرضـوخ إلـى الشـكوك التـي توّلدهـا تصرفـات بعـض رجـال 

الديـن، ومشـدداً علـى أن هـذه األمـور ال عالقـة لهـا بالديـن، واملطلـوب تخطـي كل هـذا 
»التشـويش« بالعودة إلى النبع األساسـي. أما للشـباب غير املسـيحين فنّبههم من التأثر 
بأفـكار اجلماعـات املتطرفـة كـ«داعـش« وغيرهـا. تابـع: »أهـم مـا يجـب أن تعرفـوه أيهـا 
الشـباب هـو حتميـة وجـود البعـد اآلخـر ووجوب البحـث عنه وضرورة اإلميـان به لنتمكن 

مـن التصـرف بحكمـة«.
واسـتذكر جعجـع زمـن اإلعتقـال حيـث أُخـرج مـن البعـد األول، مـا دعـاه للجـوء الى البعد 
اآلخـر عنـد الوجـود  الفعلـي، شـارحاً فكرتـه بعمليـة تشـبيه بسـيطة: »ميكننـا القـول إن 
 ”Hardware»أمـا البعـد الـذي نعيـش فيـه اليـوم كالــ ”Software»البعـد اآلخـر كالــ
 ”Software»الـذي مـن املمكـن حتطيمـه، يف وقـٍت علينـا العمل للمحافظة على ذلـك الـ

.””Software»وتطويـره. عملـُت خـالل فتـرة االعتقـال علـى تطويـر ذلـك الــ
وشـدد علـى أن اإلميـان، بالنسـبة لـه، كان خشـبة اخلـالص الوحيـدة، مشـيراً الـى أنهـم 
اعتقـدوا أنهـم بإخراجـه مـن البعـد األول يقضـون عليـه، إال أنهـم لـم يعلمـوا  أن يف«البعد 
اآلخـر« اسـتطاع »احلكيـم« التقـدم كثيـراً والتعمـق باحليـاة أكثـر فأكثـر ليحقـق مـا كان 

يسـعى للوصـول إليـه يف هـذا العالـم«.
وعـاد احلكيـم بالزمـن إلـى زنزانتـه موضحـاَ أنه قضى الفترة األولى من سـجنه بالصالة، 
أمـا التفـرغ إلـى القـراءات والثقافـة فجـاءت يف مرحلـٍة الحقـة، وحتـدث احلكيـم عـن 
الكتب التي قرأها وكان أولها للكاتبة الفرنسـية »مارسـيل أوكلير« بعنوان »تيريز أفيال«، 
مشـيراً إلـى أنـه اعتمـد طريقـة خاصـة للقـراءة، قائـاَل: »كل كتـاب كنـت أقـرأه يف سـتة 

أشـهر علـى األقـل، فالقـراءة كانـت تنسـيني مـرور الوقـت داخـل الزنزانـة«.
وختـم احلكيـم متحدثـاً عـن مصلحـة الطـالب يف القـوات اللبنانية، ولفت إلـى الدور املهم 
الـذي تلعبـه يف اسـتقطاب الطـالب مـن مختلـف املـدارس واملعاهـد واجلامعـات مـن أجـل 

تأمـن اسـتمرارية احلـزب وبناء مسـتقبل البالد.
كما وجه جعجع رسـالة إلى املسـؤولن يف املصلحة داعياً إياهم إلى إدراك مسـؤولياتهم 
العمـل  غمـار  يخـوض  أن  أراد  »مـن  أن  معتبـراً  واملعرفـة،  الثقافـة  وأهمهـا  ومهامهـم 

السياسـي عليـه أن يسـتطلع تاريـخ بـالده وتراثـه«. 
وأضـاف: »كنـت أشـعر مـراراً بالتعـب لـذا كنـت أحـاول إبعـاد نفسـي عـن هـذا الشـعور، 
ورفضـت اإلستسـالم لهـذا الواقـع، فالسـالم الداخلـي الـذي أنعـُم بـه موجـود لـدى كل 
شـخص، وهـو شـيء بعيـد عـن السياسـة، ال بـل هـو أمر نفسـي وموجـود يف الالوعي لدى 
كل إنسـان، ويأتـي ذلـك نتيجـة كل مـا عاشـه اإلنسـان منـذ صغـره«. ودعـا الشـباب الـى 

قـراءة كتـب »للنّسـاك« للتصالـح مـع أنفسـهم والوصـول إلـى السـالم الداخلـي. 

أسرة آفاق الشباب | تصوير الدو ايوب

احلكيم في وجهه اآلخر... جعجع لطالب القوات: 

»االبتعاد عن القضية نكران لتاريخ طويل«
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الرئاسـة.  كرسـي  شـغور  علـى  السـنة  ونصـف  سـنتن  منـذ  اللبنانيـون  يعيـش 
واجلديـر بالذكـر هنـا أنـه كان شـغوراً قسـرياً، فهنـاك مـن قـام بالتعطيـل عـن 
قصـد ألسـباب مـا مـن أحـد يسـتطيع تبريرهـا. يفـرض السـؤال نفسـه وبشـكل 
موضوعـي: إلـى أيـن قـد نصـل بهـذه احلالـة؟ فبعدمـا كاد أن يصـل لبنـان بسـبب 
مغامرتهـم املضحكـة املبكيـة إلـى ثـالث سـنوات مـن دون رئيـس، ال بـد لنـا مـن 
 توجيـه أصابـع اإلتهـام إلـى مـن ميلـك دويلـة داخـل دولـة، ويسـّيرها كيفمـا أراد.

فلنعـد بالزمـن قليـاَل إلـى الـوراء ولنـر بعـض أفعـال احلـزب يف الدولـة: أليـس 
إطـالق الوزيـر ميشـال سـماحة مـن قبـل محكمـة عسـكرّية، مؤشـراَ واضحـاَ على 
عـدم اسـتقالل اجليـش عـن نفـوذ حـزب اهلل؟ أال يحـارب اليـوم يف سـوريا مـن 
النـواب علـى املـرور  يـا حـزب اهلل مـن أجبـر  دون إذن مـن أحـد؟ ألسـت أنـت 
علـى حواجـزك للوصـول إلـى القـاع؟ ألسـت أنـت مـن رفـض اخلطـة األمنيـة يف 
أليـس جيشـك مـن  إنشـاء مستشـفى يف شـبعا؟  أنـت مـن منـع  البقـاع؟ ألسـت 
يـا حسـن«؟!  بلبنـان إال جيشـك  بعيـد: »مـا بدنـا جيـش   هتـف منـذ زمـن غيـر 

إن املزعـج هنـا هـو أن ميليشـيا مصّنفـة كمنظمـة إرهابيـة هـي التي تسـيطر على 
القـرار يف لبنـان. قناعـك لـم يعـد يليـق بـك يـا سـّيد، فالنوايـا باتـت واضحـة. 
أي غطـاء  لـك  يبقـى  لـن  نهايـة حليفـاك  اللذيـن همـا يف  باملّرشـحن  تالعبـت 

ال2006  متـوز  منـذ  عـون  ميشـال  العمـاد  وعـدت  مـن  أنـت  ألسـت  مسـيحي. 
برئاسـة اجلمهوريـة؟ حـن حـان الوقـت كـي تبرهـن عن صدق نوايـاك، لَم لم متن 
علـى أحـد مرشـَحيك لإلنسـحاب لآلخـر؟ أنـت الـذي متلـك صواريـخ وأسـلحة 
؟!اليـوم  إسـرائيل وحتـارب  انتصـرت علـى  الـذي  وأنـت  بهـا اجليـش،  يحلـم  ال 
تريـده  أنـت  للحكومـة وعينـت شـخصاً  رئيسـاً  مـن أسـقطت  وأنـت   يف سـوريا، 

يـا عمـاد عـون، أنظـر إلـى مـا يفعلـه حـزب اهلل واحكـم بنفسـك، وادرك حقيقـة 
املخطـط الـذي يجريـه للبنـان. إختـارك ألنك أقرب الـى مصاحله، وكل ما يجري 
يظهر أّن حزب اهلل هو الالعب احلقيقي الوحيد على السـاحة السياسـية، فيما 
اآلخـرون جميعـاً يـؤدون .أدواراً إّمـا شـكلية وإّمـا تصـّب يف مصلحـة املخططـات 

د خواتيمها  التـي يرسـمها احلـزب ويحـِدّ

إلـى جانـب االنتخابـات الرئاسـية، فـإن حـزب اهلل معنـي أيضـاً مبلفـات أخـرى 
سـيكون لهـا تأثيـر مهـم يف مسـتقبل الوضـع اللبنانـي، ومنهـا ملـف االنتخابـات 
النيابيـة وكيفيـة إدارة العمـل احلكومـي يف املسـتقبل، ألن أي تسـوية مسـتقبلية 
يجـب ان تتضمـن بنـوداً واضحـة حـول هـذه امللفـات، ألن قانـون االنتخابـات هـو 
الـذي سـيحدد حجـم القـوى السياسـية واحلزبيـة. ويف ضـوء كل هـذه املعطيـات 
يتعاطـى حـزب اهلل ببـرودة تامـة وحـذرة مـع مـا يجـري، وهـو يجـري دراسـات 

مفصلـة لـكل املعطيـات ويحـرص علـى حمايـة اسـتقراره الداخلـي وإبقـاء خيـوط 
احلـوار والتواصـل مـع اجلميـع وخصوصاً تيار املسـتقبل بالرغم من كل التباينات 
يف املواقـف السياسـية، إن علـى صعيـد األوضـاع الداخليـة أو يف املنطقـة، كيـف 
ال وهـو يطمـح لكسـب ثقـة األقطـاب املسـيحية والسـنّية كافـة؟ وإعـالن املواقـف 
مـن مختلـف التطـورات والتحالفـات سـيكون مرتبطـاً باملعطيـات واملؤشـرات التي 
تتجمـع لـدى قيـادة احلـزب، ولـن تكـون مجـرد ردود فعـل أو تعليقات سـريعة على 

مـا يحصـل مـن أحـداث ومتغيـرات.

مــن جهــة أخــرى، وللِعلــم، إن حــزب اهلل مــا هــو إال مجــرد دميــة حتركهــا دولة 
إيــران كمــا تشــاء، فهــذا يؤّكــد أن تدخلهــا يف الشــؤون الداخليــة اللبنانيــة عبر 
وكيلهــا حــزب اهلل، مــا هــو إال جــزء مــن مشــروع طويــل األمــد لتوســيع نفوذها 
يف املنطقــة. وهــذا مــا ذكره وزيــر العدل اللبناني الســابق أشــرف ريفي، عندما 
قــال للمشــارق إن »مشــروع إيــران واضــح ويقــوم علــى التدخــل يف الشــؤون 
الداخليــة للدولــة وإنشــاء مواقــع نفوذ له فيها عبر تســليح امليليشــيات وزعزعة 
للســيطرة عليهــا«. وهــذه هــي  العربيــة متهيــداً  للــدول  الداخلــي  االســتقرار 
احلــال يف لبنــان، فقــد زرعــت إيــران ميليشــيا حــزب اهلل وقامــت بتســييرها، 
 وهــي تســتفيد مــن هــذا الفراغ ألنــه يعطي حــزب اهلل حرية احلركــة يف لبنان.

قــال لنــا ذات يــوم الرئيــس الشــهيد بشــير اجلميــل: »مــش نحنا يلي منستســلم 
بسهولة، وإذا رئيس ما بدنا ياه ما بيجي«. وها نحن نطبق كلماتك يا شيخ بشير، 

لن نسمح ملن يَُعدُّ إرهابياً أن يّسير لبناننا الـ10452 كما يريد.

سيلني سلوم

و لم يختر السيد سوى مصاحله
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مكتب املصلحة

“شـعب مـا بـدو مـا بيمـوت«، شـعار التجمـع الـذي نظمتـه مصلحـة الطـالب يف حـزب 
القوات اللبنانية يف ساحة ساسن ملطالبة احلكومة بالتحرك لتسليم املتهمن بتفجيَري 
مسـجَدي التقـوى والسـالم يف طرابلـس. وحتـدث خاللـه رئيـس مصلحـة الطـالب جـاد 
دميـان الـذي أكـد ان القواتيـن »شـعب ال يريـد املوت، فكيف منوت ولدينا رئيس مؤسـس 
شـهيد وشـباب وقفـوا يف وجـه النظـام السـوري؟!!«. دميـان متنـى ان يتوقـف االجـرام، 
مضيفـا: »رسـالتنا واضحـة وهـي إنسـان واحـد، قضيـة واحـدة يف كل زمـان ومـكان، أمـا 
بعدهـا  وتوجـه  ومـكان«.  زمـان  كل  واحـد يف  أسـلوب  واحـد يف  إجـرام  فهـي  رسـالتهم 

الطـالب الـى نصـب الرئيـس الشـهيد بشـير اجلميـل حيـث وضعـوا إكليـاًل مـن الـورد. 
وألن القـوات اللبنانيـة لـم تتعـّود علـى إطـالق الشـعارات والـكالم فقـط، اطلـق رئيـس 
مصلحـة الطـالب يف حـزب القـّوات اللبنانيـة جـاد دميـان، حملة ملسـاعدة مزارعي التّفاح 
يف تصريـف منتوجاتهـم، بعـد ازمـة تصريـف االنتـاج، مـن خـالل شـراء ماكينـات لعصـر 

التّفـاح تسـاعد الطـالب علـى بيـع »عصيـر التفـاح« يف مختلـف اجلامعـات واملناطـق. 

نادين أبي نادر

دائرة اجلامعات الفرنكوفونية

مــع بدايــة العام الدراســي، اقامــت دائرة اجلامعــات الفرنكوفونّية ســهرة ترحيبية حتت 
عنــوان”Welcome to LasVegas” يف الـــ”O1ne” بيروت، جمعت اكثر من 1200 
شــخصا، وتخللهــا عروضــاً ألهــّم الـــDJs  اللّبنانّيــن ومنهــمCJ،Fady Farraye، و

Ed’N Ray، إضافًة إلى عروٍض فّنية وبهلوانّية عاملّية. 
مـن جهـة اخـرى، اسـتقبل القـواّت يف اجلامعـات الفرونكوفونّيـة الطـالب بجـّو من األخوّة 
واحلمـاس، ففـي اجلامعـة اليسـوعّية )USJ( قامـت خليـة القـوات يف كليـة الهندسـة 
مـن جامعـة احلكمـة، جامعـة  كل  امـا يف  الطـالب،  علـى   USB الــ  بتوزيـع   )ESIB(
الـّروح القـدس)USEK( وجامعـة األنطونّيـة فبـادر الطـالب بتوزيـع ملفـات واقـالم على  

زمالئهـم.
هـذا باإلضافـة إلـى نشـاطات أخـرى نظّمتهـا اخلاليـا منها زيارة خلية القـوات يف جامعة 
العـام  هـذا  ملباركـة  _عنايـا  مـرون  مـار  لديـر   ”Green Castle Club“ احلكمـة 

الدراسـي.  

مكتب امانة السر

ويف اطـار ورشـات العمـل التـي تقـوم بهـا املصلحـة، نظمـت أمانـة السـّر ورشـة عمـل يف 
املقـر العـام للحـزب مبشـاركة أمنـاء سـّر املكاتـب والدوائـر التابعـة للمصلحـة حـول مهـام 
أمـن السـّر، والتسلسـل اإلداري يف احلـزب. ومت عـرض منـاذج حـول عمـل أمانـة السـّر 
وغيرهـا مـن املواضيـع بحضـور كل مـن أمـن السـر يف احلـزب األسـتاذ جبـران يزبـك 
ورئيـس مصلحـة الطـالب الرفيـق جاد دميان، أمينة سـر املصلحة راشـيل يونس والرفيق 

زاهي-فكتـور هليـط.

فاز حتالف »القوات اللبنانية« وقوى »14 آذار« يف انتخابات اجلامعة اللبنانية األميركية 
يف فرعيهـا جبيـل وبيـروت، بنتيجـة 17 لــ«14 آذار« واحلـزب التقدمـي االشـتراكي مقابـل 
11 لــ«8 آذار« و2 للمسـتقلن، مـا يعنـي عمليـاً فـوز قـوى 14 آذار برئاسـة الهيئـة الطالبية 
يف LAU، وفق القانون املعتمد One Man One Vote وشارك الناخبون يف العملية 
الدميقراطيـة الختيـار 15 مرشـحاً موزعـن علـى كافـة الكليـات يف جبيـل حيـث حصـدت 
التالـي: 7  الشـكل  ووزعـت علـى  اذار«.   8« لقـوى  و5 مقاعـد  منهـا  آذار« 8   14« قـوى 
لـ«القوات اللبنانية«، 1 لـ«املسـتقبل«، 4 لـ«تيار الوطني احلر«، 1 لـ«حركة أمل« ومقعدين 
للمسـتقلن. امـا يف بيـروت ففـاز حتالـف قـوى »14 آذار« واحلـزب التقدمـي االشـتراكي 

بــ9 مقاعـد، مقابـل 6 لتحالـف »8 آذار”. 
اللويـزة - زوق مصبـح  األميركيـة كذلـك يف جامعـة سـيدة  اللبنانيـة  كمـا يف اجلامعـة 
NDU ، اذ حقـق طـالب القـوات اللبنانيـة يف اجلامعـة فـوزا كاسـحا يف وجـه حتالفـات 
ذلـك  رغـم  األولـى،  للمـرة  النسـبي  القانـون  أسـاس  علـى  االنتخابـات  وجـرت  عديـدة. 
أثبـت القواتيـون مـن جديـد أن الــ NDU قلعـة »القـوات« الصلبـة يف قلـب كسـروان، 
حيـث حصـدت 30 مقعـداً مقابـل 12 مقعـداً للتيـار الوطنـي احلـّر، مقعـدا واحـدا حلـزب 

الكتائـب، ثـالث مقاعـد لالشـتراكي ومقعـدا واحـدا للمسـتقلن.
القـوات، خصوصـا  طـالب  الـى جناحـات  جديـدا  سـجلت جناحـا  نتيجـة   »5-5-15«  
بعـد الفـوز وللمـرة االولـى منـذ سـنوات بكليـة الهندسـة ESIB ، بالتحالـف مـع تيـار 
املسـتقبل، حـزب الكتائـب واحلـزب التقدمـي االشـتراكي، فقد جنـح التحالف بحصد 15 
كليـة مقابـل 5 لتحالـف »التيـار الوطنـي احلـر – حـزب اهلل« و5 للمسـتقلن رغـم خـوض 

االنتخابـات علـى القانـون النسـبي.
وحققـت »القـوات اللبنانيـة« فـوزاً سـاحقاً يف اجلامعـة اليسـوعية – زحلـة حيـث فـازت 

بكليتـي اجلامعـة حيـث جـدد الطـالب ثقتهـم مبمثلـي 
القوات واميانهم بالعمل الطالبي والنهج الذي يتبعونه.

 

وتيـار  اللبنانّيـة«  »القـوات  طـالب  فخـاض  بيـروت،  يف  االميركيـة  اجلامعـة  يف  امـا 
»املسـتقبل« معركـة طاحنـة يف مواجهـة حتالـف عريـض ضـم اإلشـتراكي، حـزب اهلل، 
القومـي السـوري، التيـار الوطنـي احلـّر، وحركـة أمل من جهة، واملسـتقلن من جهٍة ثانية، 
وذلـك يف ظـل قانـون نسـبي علـى صعيـد »احلكومـة الطالبّيـة« الـذي يقسـم ضمـن دوائـر 
»الكليـات« علـى أسـاس »نسـبي وصـوت تفضيلـي« باإلضافـة إلـى انتخابـات »مجالـس 
الكليـات« وفـق »السـنة الدراسـية« علـى أسـاس »القانـون األكثـري«. واتت نتائـج احلكومة 
الطالبيـة علـى الشـكل التالـي: 5 مقاعـد لتحالـف »القـوات- املسـتقبل، 8 مقاعد لتحالف 
اإلشـتراكي، حـزب اهلل، القومـي السـوري، التيـار الوطنـي احلـر، وحركـة أمـل )حيـث لـم 
يحصد مرشـحو التيار واإلشـتراكي والقومي على أي مقعد، وانقسـمت املقاعد الثمانية 
بـن احلـزب واحلركـة( و5 مقاعـد للمسـتقلن أمـا املقعـد الــ19 ففـاز بـه مرشـح مسـتقل 

عـن اللوائـح األخـرى.

انتصارات القوات في اجلامعات
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دائرة بعبدا عاليه والشوف
 

اعـدت دائـرة بعبـدا عاليـه والشـوف اخللـوة السـنوية االولى لهـا يف أوتيل عن احلصى – 
حمانـا، عـرض خاللهـا كل قطـاع املشـاريع التـي يحّضرهـا للعـام 2016-2017 . وتخلـل، 
م على نية الدائرة حضره كل من مسـاعد األمن  اخللـوة التـي امتـدت ليومـن، قـداس قـدِّ
العـام لشـؤون املناطـق جـوزف أبـو جـودة ونائـب رئيـس مصلحـة الطالب جيمي بسوسـي، 

باإلضافـة إلـى رئيـس الدائـرة سـليم أبي ضاهر.
بتفجيـر  املتهمـن  لتسـليم  بالتحـرك  املطالبـة  التحـركات  الدائـرة يف سلسـلة  وشـاركت 

املسـجدين، مـن خـالل تعوزيـع بيـان عنـد محلـة الشـفروليه.
كذلـك تضامنـت دائـرة بعبـدا الشـوف وعاليـه مـع مزارعـي التفـاح واختارت توزيـع التفاح 

اللبنانـي يف كل مـن عـن الرمانـة ووادي شـحرور.

دائرة املنت وبيروت

للرياضة حيز يف مصلحة الطالب، اذ نظم قطاع شــباب ســاحل املنت دورة الشــيخ بشير 
اجلميــل يف كــرة الســلة. ودعمــا ملزارعي التفاح، نظم قطاع الشــباب نشــاطا وزعوا فيه 

التفاح اللبناني يف برج حمود والصالومي.

نادين أبي نادر

دائرة اجلنوب
ومسـك اخلتـام مـع اجلنـوب التـي اكـدت »إن الشـهيد عندنا ال يقتـل مرتن: مرة يف الغدر 
ومـرة يف النكـران«، لـذا  نظمـت منطقـة جزيـن حاجـز سـالم مبناسـبة قـداس الشـهداء 
حتـت عنـوان »أيلـول األوفيـاء«. ووزع الشـباب يف النشـاط ورودا بيضـاء وبيانـا سياسـيا 
يذكـر بـ«الشـهداء األبـرار الذيـن سـقوا بدمائهـم أرض الوطـن كـي يبقـى لبنـان وطنـاً لنـا، 
مؤكديـن ان القـوات جاهـزة دومـاً خلدمـة لبنـان، كمـا كانـت يف احلـرب، كذلـك هـي يف 

السلم”.

رئيســة حترير النشرة السابقة الرفيقة 
ماريا جعجع قالت الـ«نعم األبدية”

قالـت رئيسـة حتريـر نشـرة آفـاق الشـباب Horizons السـابقة الرفيقـة ماريـا جعجـع 
الـ«نعـم األبديـة« حيـث عقـدت قرانهـا علـى الرفيـق جـورج دكاش يف كنيسـة مـار يوحنـا 

املعمـدان – بقـاق الديـن – العقيبـة وسـط حشـد مـن األقـارب والرفـاق.
تتقـدم أسـرة نشـرة آفـاق الشـباب بإسـمها وبإسـم مصلحـة الطـالب يف القـوات اللبنانيـة 

بالتهانـي مـن العروسـن متمنـن لهـم حيـاة سـعيدة مليئـة بالفـرح والبنـن.

دائرة البقاع

اطلقـت دائـرة البقـاع موقعهـا االلكترونـي الـذي يهـدف الـى جتميـع املعلومـات اخلاصـة 
بـكل املنتسـبن حسـب اجلامعـات واملـدارس واملناطـق، خـالل اللقـاء العـام الـذي نظمتـه 
القـوات  يف  االوسـط  والبقـاع  زحلـة  منطقـة  منسـق  جنجنيـان،  شـانت  النائـب  حضـره 
اللبنانيـة االسـتاذ ميشـال التنـوري، رئيـس مصلحـة طـالب القـوات اللبنانيـة جـاد دميـان 

وحشـد مـن فاعليـات املنطقـة والطـالب والقواتيـن. 
وتخلـل اللقـاء كلمـة عبـر الهاتـف لرئيـس احلـزب الدكتـور سـمير جعجـع الـذي حتـدث 
عـن االنتخابـات الطالبيـة واهميتهـا، خصوصـا يف زحلـة. وتطـرق الـى العالقـة مع التيار، 
قائال:«اخلطـوة االخيـرة التـي قمنـا بهـا، اي دعمنـا للعمـاد عون لرئاسـة اجلمهورية عمل 
كبيـر عليكـم ان تكونـوا فخوريـن بـه. لـو كّنـا نعمـل يف االنتخابـات لشـخص لنـا، ملـا كان 
جميلنـا وبطولتنـا مثـل مـا يحصـل اليـوم  اي انـه تبـّن فعلّيـا باننـا قـوات واننـا وجـدان 
واملناصـب  اخلاصـة  املصالـح  وليسـت  العامـة  املصلحـة  سـوى  هدفنـا  وليـس  املجتمـع 
يعمـل الصـال  احـد  ذلـك ال  دليـل علـى  اكبـر  الشـخصية،  املصالـح  او حتـى  واملراكـز  

خصمـه التاريخـي يف املاضـي لرئاسـة اجلمهوريـة اال القـوات اللبنانيـة”.
إن كان علـى صعيـد  »ان عملكـم ممّيـز  البقـاع قائـاًل:  الـى طـالب  امـا دميـان فتوجـه 
النشـاطات، االنتاجيـة، وحتـى مسـاندتكم هـي اكبـر مصـدر فخـر ملصلحة طـالب القوات 
اللبنانيـة. هنـاك عـدة معـارك و محطـات سـنكون فيهـا مجموعـن  اللبنانيـة وللقـوات 

وسـنظل مجموديـن طاملـا هنـاك شـباب وشـابات مثلكـم.”
 وكانـت كلمـات لرئيـس دائـرة البقـاع ابراهيـم صليبـي، ممثـل قدامـى اجلامعة اليسـوعية 
شـارل رياشـي ورئيسـة خليـة اجلامعـة اليسـوعية- كليـة ادارة االعمـال و كليـة الهندسـة 
اجلامعـة  بهـا  قامـت  التـي  للنشـاطات  مصـور  شـريط  وعـرض  جنـار«،  ماريـا  »لـوردا 

اليسـوعية وآخـر للمشـاريع التـي سـتقوم بهـا القـوات يف اجلامعـة يف العهـد املقبـل.

دائرة كسروان وجبيل
أقـام شـباب القـوات اللبنانيـةـ  عجلتـون، ماراثـون عـاد ريعـه جلمعيـة LSDC التـي تعنى 
باألطفـال املصابـن مبـرض التوحـد، وحضـره كل مـن منسـق قضـاء كسـروان السـابق 

جـوزف خليـل ورئيـس بلديـة عجلتـون كلوفيـس اخلـازن.
ويف السـياق نفسـه، نظـم شـباب القـوات اللبنانيـة يف مسـتيتا الكرمـس السـنوي الرابـع 

ألهالـي وأطفـال املنطقـة بحضـور رئيـس املركـز.
وحتـت شـعار »شـهداؤنا شـهداء القضيـة«، أحيـى شـباب مركـز ميفـوق القطـارة يف حـزب 
»القوات اللبنانية«، ذكرى شـهداء املقاومة اللبنانية، بقداس الهي يف كنيسـة سـيدة إيليج 
يف ميفـوق ترأسـه املدبـر العـام األب طونـي فخـري وعاونـه فيهـا األب شـادي بشـارة. 
وشـارك يف القـداس، النائـب انطـوان زهـرا ممثـال راعـي النشـاط رئيـس حـزب »القـوات 
اللبنانيـة« الدكتـور سـمير جعجـع، ومنسـق قضـاء جبيـل يف حـزب القـوات شـربل أبـي 
عقـل، القيـادي يف القـوات شـوقي الـدكاش، رئيـس حتريـر إذاعـة لبنـان احلـر أنطـوان 
مـراد، رئيـس مصلحـة طـالب القـوات جـاد دميـان، األمن العام املسـاعد لشـؤون املناطق 
يف احلـزب جـوزف أبـو جـودة، رئيـس مكتـب التيـار الوطنـي احلـر يف ميفوق شـربل احلاج 
بطـرس، رئيـس بلديـة ميفـوق - القطـارة هـادي احلشـاش، ورئيـس بلديـة تـرجت جنيـب 
املئـات مـن  الـى جانـب  املدنـي يف جبيـل شـكيب غـامن  الدفـاع  رئيـس مركـز  اخلـوري، 

مسـؤولي املناطـق والقطاعـات واحملازبـن وأهالـي الشـهداء.

دائرة اجلامعة اللبنانية

القـوات يف  اذ قامـت خاليـا  تقليـد سـنوي،  القـوات بزمالئهـم اجلـدد  ترحيـب طـالب 
الرمزيـة عليهـم. الهدايـا  العديـد مـن  اللبنانيـة  بذلـك، حيـث وزعـت  اجلامعـات 

كما نظمت الهيئة الطالبية يف كلية الهندسـة سـهرتها السـنوية يف “RAW” ضبيه. يف 
حضـور حشـد مـن طـالب الكليـة الى جانـب خاليا اجلامعـات اللبنانية االخرى. 

وأحيـت الهيئـة الطالبيـة يف كليـة احلقـوق والعلـوم السياسـية واإلداريـة يف جـل الديـب 
سـهرة التعـارف السـنوية، والتـي احياهـا الفنـان ربيـع اجلميـل وتضمنـت عرضـاً لأللعـاب 

النارية.

دائرة الشمال

واصلـت دائـرة الشـمال يف مصلحـة طـالب القـوات اللبنانيـة حتركاتهـا املطالبـة بتسـليم 
الضابطـن السـورين اللذيـن صـدر بحقهمـا القـرار االتهامـي بتفجيـر مسـجدي التقـوى 
االقضيـة  مختلـف  جابـت  سـّيارة  مسـيرات  الدائـرة  ونظمـت  طرابلـس،  يف  والسـالم 
الشـمالية، وأقيـم لقـاء يف قاعـة سـان شـارل يف كوسـبا ـ الكـورة حتـت عنـوان »سـلّموا 
ضبـاط اإلجـرام فـوراً« وحضـره النائـب ايلـي كيـروز، الدكتـور انطـوان حبشـي، رئيـس 
مصلحـة الطـالب جـاد دميـان، رئيـس دائـرة الشـمال غابريـال سـعد، ممثـل النائـب فادي 
كـرم الدكتـور جـان عـودة وعـدد مـن منسـقي القـوات يف الشـمال الـى جانـب حشـد مـن 

طـالب املنطقـة. 
ونظمـت الدائـرة نشـاطاً ترفيهيـاً حمـل اسـم الرفيـق »شـربل عضيمـي« الـذي كان يقـوم 

بتحضيـره بنفسـه.  
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If you live in Lebanon or in a country with poor internet 
connection and you’re watching an online video in the peak 
hours, you’ll probably wait for a long time that exceeds the 
video’s actual duration. You probably decided once or twice 
to stop watching a video while waiting for it to stream. Well, 
Google recently developed an application called “YouTube Go”, 
and it’s being tested in India before officially launching it.

Johanna Wright, YouTube product management, said in a 
Google event in Delhi, that this application allows users to 
save videos for offline viewing, giving over quality and file size 
options. Thus, YouTube Go will calculate how much data a 
video will consume to be downloaded.  
In addition of offline viewing and quality options, the app will 
support data-friendly features such as previews in the form 
of slideshows for each clip. This will let you get an idea of the 
video before you stream or save it to your device. 

Wright added that it will also allow users to share YouTube 
videos with other nearby users without using any data. It’s 
called “Local Sharing” and it will probably use Wi-Fi connection 
to transmit large videos wirelessly, or use Bluetooth for small 
ones.

This isn’t the first step that Google makes in order to make 
YouTube easily accessible to people in areas with slow 
connections and expensive data. We all remember how it 
enabled “Offline Playback” to android users when it announced 
“Smart Offline”, a feature that automatically downloads 
selected videos during time slots when data is cheaper or free.

YouTube Go is a new app, designed to broaden the accessibility 
of the video-sharing service. It will basically work more 
effectively in areas where connectivity is more limited. Google 
didn’t announce an official release date yet, but rumors reckon 
the release in the middle of next year.

ور جان بول منُّ

انتشــرت األطعمة املعدلة وراثياً يف األســواق منذ نحو خمســة عشــر عاماً، وباتت تشكل 
أحــد أبــرز مكونــات الغذاء اليومي، وانتشــر اجلدل حول تأثيراتها على صحة اإلنســان. 
منهم من يعتبرها مضرة وتشكل خطراً على الصحة، وآخرون يعتبرون أن منافعها تفوق 
ســيئاتها بأشــواط. إن منو هذه األطعمة يعتمد على تغيير اخلريطة اجلينية إما لبعض 

البكتيريا واجلراثيم املكونة للتربة أو لألطعمة، وإما جلينات النباتات.
تقــول العاملــة البيولوجيــة اجنليكا انطوني إن األطعمة املعدلة وراثياً تنمو بشــكٍل أســرع 
إلــى أحجــاٍم أكبر وباســتطاعة بعضها أن حتارب اجلراثيم بنفســها وليســت بحاجة الى 
أي مضــادات للحشــرات أو اجلراثيــم، مــا يســاهم يف تخفيف أخطار هــذه الكيميائيات 

املضافة.
ولكن، ومنذ أقل من سنة، حذرت األكادميية األميركية للطب البيئي من مغّبة إستهالك 
كميــة مــن األطعمــة املعدلة جينيــاً ما يجعلها مســبباً لعوارض صحية جمــة. وبّينت هذه 
الدراســة صلة شــبه وثيقة بن تناول األطعمة املعدلة جينياًّ وأمراض اجلهاز التناســلي، 
كضعف جهاز املناعة، تســريع ظهور عالمات التقدم يف العمر، وتلف بعض األنســجة يف 
أعضاء محددة. على سبيل املثال، أجريت دراسة على بعض حبوب الصويا املعدلة وراثياً 
وأطعمــت لفئــران املختبــر، وبعد الوقت الكايف لوحظ موت الكثير من أوالد هذه الفئران 
والذين بقيوا أحياًء كانوا بصحة يرثى لها، ولوحظ أيضاً أنهم غير قادرين على اإلجناب، 

مقارنًة بأولئك الذين أطعموا صويا طبيعية. 
يشــير الدكتور املتخصص يف تقييم صحة املنتجات املعدلة جينياً، اربد بوســتاي، إلى أن 
عــوارض احلساســية ترتفــع بشــكل ملحوظ عند احليوانــات التي تتناول هــذه األطعمة! 
وأســهب شــارحاً إلى أن حبوب الذرة والصويا املعدلة جينياً حتتوي على بروتن يســبب 

احلساســية املفرطة بعد تناولها ما يؤثر ســلباً على جهاز املناعة، كما أن حبوب الصويا 
املعدلة حتتوي على سبعة عناصر مسببة للحساسية أكثر من الصويا غير املعدلة. 

مــن ناحيــة أخرى، ســجلت الهند ظاهرة غريبة، وهي نفــوق عدد كبير من القطعان التي 
أكلــت نباتــات القطــن املعدلــة جينيــاً، بينمــا تلك التــي تغّذت مــن احلقــول الطبيعية لم 
تصــب بــأذى. وبعد الدراســات ســجل وجــود نوع من البروتن املســبب للمــرض يف هذه 
النباتــات يدعــى BT-toxin. هــذه البروتــن معدلــة كوســيلة ذاتية حلمايــة النبتة من 
اجلراثيم، تفرزها البكتيريا بســلس  ســورجنينس كوســيلة دفاع.  والنتيجة األســوأ هي 
دراســة أجريــت علــى اإلنســان، خلُصت الى أن املــواد املفرزة من اجلينــات املعدلة تبقى 
يف جســم اإلنســان! بعــد أن يتناول الفــرد املأكوالت املعدلة، تســتطيع بعض اجلينات أن 
تنتقــل إلــى اخلريطــة اجلينية يف البكتيريــا املؤلفة داخل اإلمعاء، فتســهم هذه البكتيريا 
يف تزايــد إنتــاج البروتينــات التي قــد تكون ضارة. ميكن أن تصبــح اإلمعاء معماًل إلنتاج 

املبيدات احلشرية!!
البروفســور جرغــون زينتــك، دكتــور يف الطــب البيطــري يف جامعــة فينا، أجرى دراســة 
أظهر من خاللها  تقلص النشاط اجلنسي وقدرة إجناب األوالد عند ذكور الفئران التي 

يحتوي طعامها على الذرة املعدلة جينياً!!

األطعمة املعدلة وراثياً

YouTube Go:
Share Your Videos without Using Data

تألق
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جويس جرجورةخالد كوسى

بشــري، تلــك البلــدة اللبنانية التي تقع على حدود وادي قاديشــا، وهــي املنطقة الوحيدة 
التي تتواجد فيها محمية تضم ما تبقى من أشجار أرز الرب النادر الوجود.

فبــن ضــوع القداســة وروعــة الطبيعــة وعظمــة التاريخ، متيــزت بشــري بوجودها على 
اخلريطة الســياحية للبنان،حيث إنها حظيت بجائزة الســياحة الدولية للمواقع الطبيعية 
األجمل يف العالم. تضم تلك املنطقة أيضاً مجمعات للتزحلق مبعايير عاملية. لكل ذلك، 
أصبحت بشري مرتعاً للزوار أكانوا من السياح أو حتى من الشباب اللبناني الذي يطمح 
الستكشــاف اجلمــال اخلالب للمناطــق اللبنانية، فعلى الصعيد الســياحي، وكذلك على 

صعيد النشاطات الرياضية، تنشط بشري صيفاً وشتاًء.
فصيفــاً،ال تــرى ســوى مجموعــات مــن الســياح والشــباب تنظــم املخيمــات الصيفية أو  
متــارس بعــض الرياضــة مثــل الـ«هيكنــغ« أكان مشــياً علــى االقــدام أو علــى الدراجات 
الهوائيــة متأملــن أو مستكشــفن تلــك املناظر اخلالبة، بــدًءا من وادي ومغارة قاديشــا 
وصوالً الى أرز الرب الذي يســحرهم بحكايات الصمود والبقاء، وال بد من اإلشــارة إلى 
الطقس اجلميل واملنعش الذي تتمتع به بشري .يف فصل الصيف، ما يسهل أيضاً القيام 

بعدة نشاطات رياضية فيها
أمــا بالنســبة إلى فصل الشــتاء، فبشــّري مقصــد للكبار والصغار من محبــي الرياضات 
الشــتوية ملا تضّمه من مجمعات للتزحلق باإلضافة إلى هوايات ورياضات أخرى خاصة 

»skidoo»:باألطفال ومن هم أيضاً أكبر سّناً كألـ
ومــا بن الفصلن، جتمع بشــري أيضاً محبي ممارســة الرياضــة الروحية أو التأملية ملا 

تضمه من أماكن مقدسة خالبة ال مثيل .لها
كل هذه العوامل ساهمت يف نهضة تلك البلدة الشمالية على كل الصعد. 

كــم هــي عظيمــة تلــك املنطقــة، إذ يكفي أن تكون مســقط رأس أهم األدبــاء يف التاريخ، 
ومسقط رأس قائد عظيم و«حكيم«.

علـى الرغـم مـن تراجـع إنتـاج التفـاح، إاّل أّن التصريـف قـد تراجـع أيضـاً، 
فظهـرت املشـكلة. وجـاء إقفـال املعابـر البريـة مـع سـوريا وتركيـا، وارتفـاع 
كلفـة التصديـر عبـر املعابـر البحريـة سـبباً من أسـباب األزمة التي ضربت 

لبنـان عاّمـًة واملـزارع خاصًة.
فما هو تأثير األزمة على اإلقتصاد اللبناني؟

إّن غيـاب اخلطـط املدروسـة مـن الدولـة لدعـم املـزارع الـذي يعانـي اآلن 
مـن ارتفـاع كلفـة اإلنتـاج وتخزينـه وتصريفـه وإقفـال املعابـر البريـة التـي 
طالـت  حقيقّيـة  أزمـة  إلـى  أّدى  التفـاح،  لتصديـر  سـبياًل  تشـكل  كانـت 
اإلقتصـاد اللبنانـي بشـكٍل سـلبّي. فالدولـة خسـرت املدخـول التـي كانـت 
حتّصلـه سـابقاً مـن عمليـة التصدير، أي أنها خسـرت أربـاح خزينة الدولة 
التـي تسـهم يف تسـديد عجزهـا الكبيـر، مـا يـؤدي إلـى تراجـع اإلقتصـاد.

باإلضافـة إلـى ذلـك، فـإن املـزارع الـذي تكلّـف علـى أرضـه واعتنـى بهـا 
وأهـدر عليهـا األمـوال لتعطيـه موسـماً غنيـاً وإنتاجـاً وفيـراً، اضطـّر إلـى 
بيـع هـذا اإلنتـاج بسـعر أقـّل من الكلفة بكثيـر. فعوضاً عن األرباح املتوقعة 

عانـى مـن أزمـة اقتصاديـة مدّمـرة يف ظـّل الوضـع الراهـن.
يف بلـدٍ كلبنـان، مـا مـن شـيء مسـتبعد وغريـب! فهـذه األزمـة الزراعيـة 
كغيرهـا مـن األزمـات التـي تضـرب اقتصادنـا أو تكّبلـه، ناجتـة عـن إهمـال 

الدولـة وعـدم وضعهـا خططـاً واضحـة لـكل قطـاع بهـدف تطويـره.

ازمة التفاحبشـــــري

قضايا 
وحلول
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ميالد أنطوانزياد كرم 

أوروبا: الكبار نحو تأهل سهل 
الثالـث مـن  بعـد فوزهمـا  التأهـل  نحـو  كبيـراً  أملانيـا وسويسـرا شـوطاً  خطـت كل مـن 
ثـالث مباريـات، بينمـا تشـهد املجموعـة األولـى منافسـة كبيـرة علـى التأهـل بـن السـويد 
وفرنسـا. كذلـك احلـال بـن إسـبانيا وإيطاليـا يف املجموعـة السـابعة وبلجيـكا واليونـان 

يف املجموعـة الثامنـة.  

أميركا اجلنوبية: البرازيل تنتزع الصدارة بإنتصار رابع على التوالي واألرجنتني تهبط 
الـى املركز اخلامس

أعـاد املـدرب البرازيلـي اجلديـد الهيبة الى منتخب السـامبا بعـد األداء الضعيف لدونغا، 
ومتكـن مـن وضـع البرازيـل يف املركـز األول يف تصفيـات أميـركا اجلنوبيـة املؤهلـة الـى 
كأس العالـم بــ21 نقطـة بعـد 10 جـوالت أمـام األوروغـواي ثانيـاً بــ20 نقطـة واإلكـوادور 
وكولومبيـا بــ17 نقطـة يف املركـز الثالـث والرابـع علـى التوالـي. بينمـا تقهقـرت األرجنتن 
الـى املركـز اخلامـس بــ16 نقطـة وبتعادلـن وخسـارة متأثـرًة بغياب جنم برشـلونة ميسـي 
بسـبب اإلصابـة. )نشـير الـى أّن الفـرق التـي حتتـل املراكـز الــ4 األولـى تتأهـل مباشـرة، 

فيمـا يلعـب اخلامـس مبـاراة إقصائيـة(.

دوري أبطال أوروبا: ليستر سيتي مفاجأة ذهاب دور املجموعات:
أنهـى كل مـن ليسـتر سـيتي اإلنكليـزي، ومبشـاركته األولـى يف دوري األبطـال الـى جانـب 
أتليتيكو مدريد وبرشـلونة اإلسـبانين، ذهاب مرحلة املجموعات يف دوري أبطال أوروبا 
بثـالث انتصـارات، ليتصـدر بذلـك املجموعـة السـابعة بــ9 نقـاط أمـام كل مـن كوبنهاغـن 
الدمناركـي وبورتـو البرتغالـي ب4ـ نقـاط وأتليتيكو مدريـد املجموعة الرابعة أمام البايرن 
أمـام  الثالثـة  املجموعـة  اإلسـباني  يتصّدربرشـلونة  بينمـا  نقـاط.  بــ6  األملانـي  ميونـخ 
مانشسـتر سـيتي بــ4 نقـاط وبروسـيا مونشـنغالدباخ األملانـي بــ3 نقـاط. وتسـتعر معركـة 
الصـدارة يف املجموعـة السادسـة بـن أسـود الويسـتفاليا الدورمتونـد األملانـي وامللكـي 
اإلسـباني حامـل اللقـب ريـال مدريـد بــ7 نقـاط، كذلـك احلـال يف املجموعـة الثامنـة بـن 
اليوفنتـوس اإليطالـي وإشـبيلية اإلسـباني، ويف املجموعـة األولـى بـن أرسـنال اإلنكليـزي 
وباريـس سـان جرمـان الفرنسـي. وتبقـى الصـورة غيـر واضحـة يف املجموعتـن الثانيـة 
الثانيـة يتصـدر  واخلامسـة حيـث تنافـس جميـع الفـرق علـى التأهـل، ففـي املجموعـة 
نابولـي اإليطالـي بــ6 نقـاط أمـام بشـكتاش التركـي بــ5 نقاط وبنفيـكا البرتغالـي ثالثاً بـ4 
نقاط. ويتصدر موناكو الفرنسـي املجموعة اخلامسـة بـ5 نقاط، أمام توتنهام اإلنكليزي 
بــ4 نقـاط وبايـر ليفركـوزن األملانـي بــ3 نقـاط وس س ك أ موسـكو الروسـي بنقطتـن. 

الـدوري  يف  محتدمـة  منافسـة  إيطاليـا،  العجـوز  السـيدة  هيمنـة  األوروبيـة:  الدوريـات 
اإلسـباني واإلنكليـزي، صـدارة خجولـة للبايـرن أملانيـا، ونيـس إلنهـاء عهـد باريـس سـان 

إيطاليـا. جرمـان 
للسـنة السادسـة علـى التوالـي يفـرض اليوفنتـوس سـيطرته على الـدوري اإليطالي، فمن 
جولتـه األولـى متّكـن مـن التحليـق يف الصـدارة بعـد اجلولـة الثامنـة بــ21 نقطـة أمـام 
رومـا وميـالن بــ16 نقطـة. أمـا إسـبانّيا وبعـد اجلولـة الثامنـة يتقاسـم قطبـا العاصمـة 
األتليتيكـو والريـال الصـدارة بــ18 نقطـة أمـام إشـبيلية ثالثـا بـ17نقطـة وبرشـلونة رابعـا 
بــ16 نقطـة. أمـا صـدارة الـدوري اإلنكليـزي فيتقاسـمها أزرق املانشسـتر )السـيتي( أمام 
أحمـر العاصمـة األرسـنال بــ18 نقطـة لـكل منهمـا أمـام توتنهـام بــ18 نقطـة وليفربـول 
بــ17 نقطـة رابعـاً. جتـدر اإلشـارة الـى بدايـة غير موفقـة ملورينهو مع املانشيسـتر يونايتد 
حيـث يحتـل املركـز الــ7 بــ14 نقطـة. متّكـن البايـرن ميونـخ مـن الترّبـع علـى رأس ترتيـب 
الـدوري األملانـي بــ17 نقطـة مـن 7 جوالت أمام مالحقيه كولن غرمي السـبعينات والوافد 

اجلديـد الـى دوري األضـواء ليبزيـغ بــ15 نقطـة وفريـق العاصمـة هيرتا برلـن رابعاً بـ14 
نقطـة. مـع إسـتقدام بالوتيللـي متّكـن نيـس مـن تصـّدر الـدوري الفرنسـي بــ23 نقطـة من 

9 جـوالت أمـام باريـس سـان جرمـان  وموناكـو بــ19 نقطـة.

دوري أبطال آسيا: 
تأهـل فريـق العـن اإلماراتـي وفريـق جيونبوك هيونداي موتورز الكـوري الى نهائي دوري 
أبطـال آسـيا والتـي سـتقام يف 26 تشـرين الثانـي 2016. حيـث  يتأهـل الفائـز الـى ربـع 

نهائـي كأس العالـم لألنديـة يف اليابـان ملواجهـة فريـق أميـركا املكسـيكي.

كأس اإلحتاد اآلسيوي: 
فشـل العهـد اللبنانـي يف التأهـل الـى نهائـي كأس اإلحتـاد األسـيوي بعـد خسـارته علـى 
أرضـه  بــ3 أهـداف لــ2 أمـام القـوة اجلويـة العراقيـة بعـد أن كان التعـادل بهـدف ملثلـه 
سـّيد املوقـف يف مبـاراة الذهـاب، ليواجـه  بنغالـورو الهنـدي الـذي فـاز علـى جوهـر دار 

تعظيـم املاليـزي.  

كرة قدم محلية: 
يتصـّدر السـالم زغرتـا الـدوري اللبنانـي لكـرة القـدم بــ12 نقطـة بعـد 4 جـوالت أمـام 

العهـد الثانـي والصفـا الثالـث.

كرة سلة آسيوية: 
إحّتـل الرّياضـي بيـروت املركـز الثانـي يف بطولـة آسـيا لألنديـة 2016 والتـي أُقيمـت يف 
الصـن بعـد خسـارته يف املبـاراة النهائيـة أمـام شـينجياجن الصينـي بنتيجـة 96 – 88 
وحـّل بيتروشـيمي اإليرانـي ثالثـا بفـوزه علـى األهلـي اإلمارتـي بنتيجـة 100 -74. اختيـر 

الالعـب الرياضـي اللبنانـي دويـرك إكسبنسـر أفضـل العـب يف البطولـة.

رياضة ميكانيكية: 
بطولة العالم للراليات: 

متكـن الفرنسـي سيباسـتيان أوجيـه علـى فولكسـفاكن  مـن حسـم بطولـة العالـم للراليات 
2016 قبـل جولتـن مـن النهايـة محققـاً بذلـك بطولـة العالـم للمـرة الرابعة علـى التوالي. 

علمـاً أن الفرنسـين يحتكـرون البطولـة منـذ العام 2004.

 بطولة العالم للموتو ج.ب: 
حسـم اإلسـباني مـارك ماركيـز علـى هونـدا بطولـة العالـم للموتو ج.ب قبـل ثالث جوالت 

مـن النهايـة محـرزاً بذلـك لقبـه الثالث بعـد 2013 و2014.

بطولة العالم للفورموال وان: 
حسـم الصانـع األملانـي مرسـيدس بطولـة الصانعـن منـذ منتصـف البطولـة وقبـل ثـالث 
جـوالت مـن النهايـة يف أبـو ظبـي. إنحسـرت منافسـات بطولـة السـائقن بـن سـائقي 
األولـى  للمـرة  باللقـب  للظفـر  والسـاعي  املتصـدر  روزبـرغ  نيكـو  األملانـي  املرسـيدس 
واإلنكليـزي لويـس هاميلتـون الـذي يحتـل املركـز الثانـي ويصبـو النتـزاع لقبـه الرابـع مـن 

صديقـه اللـدود يف الفريـق عينـه. 

عيد جميع القديسني

يف األول مـن تشـرين الثانـي مـن كل عـام، حتتفـل املسـيحية جمعـاء بعيـد َمـْن تألـق مـن 
مؤمنيهـا لنيـل رتبـة القداسـة، فيصبـح مثـاالً لنـا جميعـاً، وجنمـة يف سـماء كل متديـن. 
هـؤالء القديسـون هـم الذيـن اسـتطاعوا تطبيـق وصايـا وتعاليـم املسـيح بـكل حذافيرهـا، 
وبـكل صعابهـا، ترفعـوا عـن األنانيـة واخلطيئـة املميتـة، وكرسـوا حياتهـم للمحبـة، نعـم .. 

احملبة.
رغـم اختـالف القديسـن وطـرق تكرميهـم بن الطوائف املسـيحية املتعـددة، إال أن جميع 
الطوائـف تتفـق علـى اعتبـار القديـس عبرة ممهدة لدرب الـرب، وصوتاً صارخاً خلالص 

األنفس. 
يف لبنـان، نالحـظ مـدى تعلـق الشـعب بقديسـيه، ففـي كل عائلـة مسـيحية يوجـد اسـم 
قديـس علـى األقـل، مـن شـربل، الـى مـارون واليـاس ورفقـا وأنطونيـوس... ِلـَم ال؟! فمـن 
شـربل نتعلـم التواضـع، ومـن مـارون نتعلـم املقاومـة، ومـن اليـاس نتعلـم الغيـرة علـى اهلل، 
ومـن رفقـا نتعلـم الطهـارة، ومـن أنطونيـوس نتعلـم العطـاء... لبنـان خـّرج 77 قديسـاً 
معروفـن باألسـماء و500 أعلـن الفاتيـكان قداسـتهم مـن دون معرفـة أسـمائهم )500 

شـاب وفتـاة لبنانيـن رماهـم امبراطـور رومـا »نيـرون« لألسـود يف ملعـب صـور(.. 
ختامـاً، نأسـف علـى مـا وصلنـا إليـه اليـوم يف بعض الدول، من احتفاالت شـيطانية أو ما 
يسمى بالـ«هالوين« يف هذه املناسبة املقدسة، ومن املبكي أن نشهد هذا املستوى املزري 
مـن االميـان واألخـالق يف مجتمعـات تعتبـر مـن األكثـر حضـارة يف العالـم، سـائلن اهلل 
أن ينيـر شـعبه الضـال ويعيـده الـى سـكة القديسـن احلقيقيـة، والـى الصـالة لالحتفـال 

باملناسـبة، ال ممارسـة طقـوس ال متـتّ الـى العيـد احلقيقـي بصلة.
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