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 منا بالمسار اإلنمائي المنوط فينا. 
ً
هي خطواٌت سعينا جاهدين الى ترسيخها في زوايا قرانا األربع التزاما

خطواٌت إنما هي في الحقيقة بذوٌر زرعناها بإيمان في نفوسنا قبل أن يترجَمها فكُرنا وأيدينا على أرض الواقع... يومذاك 
ح بالعالقات اإلنسانية التي 

ّ
، إال أن األيام أثبتت قدرتنا على التسل

ٌ
 ثقيل

ٌ
 على جنودنا، فأربُع قرى ِحمل

ً
بدت المهّمة صعبة

ا، للمضي قدًما في إحداث فارٍق ما. خطواٌت سرعان ما انتقلت من الشوارع 
ً

انها الذين باتوا أهلنا أيض
ّ
تربطنا بأهل قرانا وسك

 بأمانة في عددها 
ُ

 جهوٍد متكاملة تنقل
َ
والمنازل الى السطور، فكانت هذه النشرة الخاّصة التي تعّيد ميالَدها الثاني ثمرة

الميالدي ما زرعناه من أضواٍء وبهجٍة في زوايانا وما أنجزناه في مسيرتنا اإلنمائّية , والى من ينتقدون عملنا أو جانًبا منه 
ا ألنكم تقّدرون جهودنا ولكن 

ً
 أيض

ً
نا الى مزيٍد من التطوير والتحسين. والى من ال ينتقدوننا شكرا

ُ
شكًرا ألنكم وقوُدنا وحافز

نا 
ّ
 خطواتنا بثباٍت عل

ُ
انتقدونا لما فيه خيركم وخيرنا. اليوم ومع سطوع نوٍر ميالديٍّ مجيد وانبثاق عام جديد، مًعا نستكمل

ت العام 2012 بصماٍت بلدّية جديدة ومشّرفة.
ّ
نفرُح يومًيا بميالٍد إنمائي ونضيف الى سجال
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تواصل

« ً
 واحدا

ً
المطران يوسف بشاره: « إبقوا فريقا

 واحدا»
ً
المطران يوسف بشاره: «إبقوا فريقا

كان رئيس المدرسة اإلكليريكية في كرم سده ثم 
رئيس المدرسة اإلكليريكية في غزير لمدة 9 سنوات 
 على ابرشية انطلياس 

ً
حتى تاريخ تعيينه مطرانا

المارونية في 18 أيار 1986، هو سيادة المطران يوسف 
بشارة.

سيادة المطران ، ما كانت إنطباعاتكم عندما عينتم 
  على ابرشية انطلياس. هل شعرتم بتغّرب أم 

ً
اسقفا

كانت لديكم صداقات ومعارف في المنطقة؟

لم أشعر بالغربة بل ارتحت للمنطقة ألنها متقدمة 
ومتطورة،ال سّيما بوجود زمالء الدراسة المعاصرين لي 
كالسادة المطارنة كميل زيدان، عاد ابي كرم، روالن ابو 

جودة، والخوراسقف نجيب الحلو.

وكيف كانت عالقتكم  مع أهل البلدة ؟

الصعيد  لناس على صعيدين:  ا كانت عالقتي مع 
الرعوي في لقاءات أعياد الرعية وأعياد الميالد والفصح 
، والصعيد العملي كالمراجعات على المستوى الرسمي 

والمستوى الشخصي.

صاحب السيادة ، ما هي اإلنطباعات التي ستبقى 
 من الخدمة االسقفية في 

ً
في الذاكرة بعد 26 عاما

المطرانية في قرنة شهوان؟
 

يمر اإلنسان في حياته بمحطات كثيرة، جزء منها يترسخ 
في ذاكرته، فلقرنة شهوان في حياتي ذكرى جميلة.

نــاس مثقفون، طيبون ويحبون 
ُ
اهالي هذه البلدة أ

 مشاكل مستعصية  
ً
يوما ــرف  ع أ فلم  كنيستهم، 

أوعدائيات بينهم ورغــم تواجد مجموعة كبيرة من 
التيارات الحزبية والفكرية المتنوعة.

اما على الصعيد الشخصي فتبقى ذكرياتي عن العالقات 
المميزة التي ربطتني كأسقف مع ابناء ابرشيتي الكبار 

والصغار.

عرفتم يا صاحب السيادة بالمبادرة واالدارة كمثل 
تنظيم المجتمع األبرشي.ماذا تخبرنا عن ذلك؟

بعد صدور المجمع الفاتيكاني الثاني، كنت قد قمت 
مع فريٍق من الكهنة بترجمة مقرراته التي تعطي 
 في بنيان الكنيسة. عند قدومي 

ً
 كبيرا

ً
للعلمانيين دورا

 
ً
 دائما

ً
إلى االبرشية كان دور العلمانيين يشكل عنوانا

في اجتماعات الكهنة الى ان توصلنا الى رؤية كنسّية 
حول هذا الموضوع . ساعدنا على ذلك الحق القانوني 
الذي يساعد االسقف على تنظيم االبرشية، ان كان من 
خالل المجالس الرعوية ام من خالل المجلس االبرشي. 
 من قبل الناس وهذا ما سهل 

ً
 كبيرا

ً
وقد القيت تجاوبا

العمل. اذ مهما يكن لدى االسقف من افكار وتصورات 
 اذا لم يلق عمله 

ً
كبيرة وواسعة ال يمكنه ان يحقق شيئا

 لدى الناس. وعلى مستوى الكهنة، كان التعاون 
ً
تجاوبا

. هذا كله جعل االبرشية في حيوّية باتت معها 
ً
كبيرا

قدوة بين سائر االبرشيات.



تواصل

في عهدكم انتقل اسم قرنة شهوان 
الى  لقرية متنية  الضيق  لنطاق  ا مــن 
النطاق الوطني والــدولــي. ما اثــر هذه 

التجربة الفريدة؟

 سنة 2000، دعا لقاء المطارنة النظام السوري 
لمغادرة لبنان. وكانت  الناس مشرذمة وكنت 
مع بعض المفكرين السياسيين نجتمع لبحث 
 من العلمانيين 

ً
تلك األمور. وقد رأينا أن فريقا

لموضوع  ا بعة  متا لسياسيين يستطيع  ا
وتحّمل المسؤولية. هذه كانت الفكرة وراء 
إنشاء التجّمع الذي عرف فيما بعد بلقاء قرنة 
 بشهادة 

ً
شهوان. وهذه الخبرة مهّمة جدا

 بعض الكتاب 
ً
الكثيرين ،اذ كتب عنها أيضا

المسلمين بأنها تجربة رائدة في جمع كلمة 
 ان هذا الجمع لم 

ً
 علما

ً
المسيحيين اجماال

 على اعتبارات طائفية. فالمنطلق 
ً
يكن مبنيا

 وكان 
ً
 وطنيا

ً
 منطلقا

ً
األساسي كان دائما

 محاوالت لضم بعض المسلمين 
ً
هنالك دائما

اليه لكنها لم تنجح . أدى هذا اللقاء خدمة 
لجمع المسيحي وأخــذ كل فــرد مسؤولية 
قراره. وفي مرحلة الحقة ومع تغّير الظروف 
أوقف نشاط اللقاء ولكنه شكل نقطة انطالق 

لحواٍر رائٍد.

في  لمستجد  ا و لمهم  ا ني  لثا ا لمفصل  ا
حياتكم كـــان  اإلنــتــقــال مــن عهد غبطة 
إلــى الحقبة الجديدة  لــبــطــريــرك صفير  ا
مع البطريرك الــراعــي، فما هي أمنياتكم 

وتطلعاتكم لهذا العهد الجديد؟

في هذا العهد الجديد يسعى  البطريرك 
الراعي الى  تطبيق كل ما صدر عن المجمع 
البطريركي الذي عملنا على تحضيره في عهد 
سلفه البطريرك صفير. يعمل اآلن غبطته على 
خلق لجان لتطبيق توصيات المجمع. وقد 
بدأت ورشة العمل والتنظيم ويتم العمل 
على خلق دوائر لمتابعة تطبيق هذا المجمع.
اما عن نمط البطريرك الراعي فهو كما نرى 
اختار أن يزور كل المناطق واألبرشيات في 
لبنان وخارجه وهذا نمط جديد لم تعتد عليه 

بكركي من قبل ونحن ندعو له بالتوفيق في  
ما يقوم به.

نحن في تعاون مستمر مع غبطته في ما 
«يسمى» بالمجمع الدائم» الذي يبحث في 
القضايا المهمة المطروحة من قبل الكنيسة.

 
م مجلتنا 

ّ
ــذي يه  نصل اآلن الــى الشق ال

الــصــادرة عــن البلدية. فقد تعاقبت عدة 
مجالس بلدية في عهدكم. ال احد كامل وال 
يمكن ألحد ان يرضي الكل. ولكن ما رأيكم 
بفريق العمل الحالي وما هي المالحظات 

التي تودون توصيلها عبر هذه المجلة؟

المهم في طرحك هو كلمة «فريق عمل» 
أهم أمنية لنا للبلدية أن تبقى كلمة فريق  
أي ان ال يكون هناك إنقسامات في المجلس 
البلدي ألن ال حياة ألي مؤسسة تتواجد فيها 
اإلنقسامات فبحسب قول السيد المسيح: كل 

بيت ينقسم على ذاته يخرب.
على  لتي تعمل  ا لمؤسسة  ا لبلدية هي  ا
اإلنماء المحلي ومع المجلس الحالي، نرى 
النهضة واإلنماء أكثر من مجالس أخرى 
وهذا بفضل اإلنسجام القائم بين الفريق 
وعلى رأسه األستاذ جان بيار جبارة فبصفته 
لديه تطلعات   

ً
 ونشيطا

ً
 وخالقا

ً
مهندسا

 ،
ً
تنظيمية ومشاريع للبلدية.وهذ امر مهم جدا

عندما يكون رئيس البلدية و فريق العمل 
منسجمين ويعملون على التخطيط لمصلحة 
البلدة المسؤولين عنها يمكن لنا ان نرى 
 نشاطات 

ً
اإلنجازات على األرض. وهناك أيضا

لم نعهد أن نراها من قبل وأتأمل أن يكون 
هناك عمل على التخطيط للمستقبل على 
كل األصعدة التنظيمي، العمراني، العالقات 
اإلجتماعية، اإلهتمام بالحاجات الناس في 

كل المجاالت.
ويأتي التفعيل من التوعية . في البلديات 
عادة مزاحمة وسباق بعد اإلنتخابات. فهناك 
 فريق رابح وفريق لم يصل. لكن الفريق 

ً
دائما

الذي فاز أصبح فريق الكل وعليه أن يكون في 
خدمة الكل وان يرشد الناس على المشاريع 
التي يريد القيام بها . على المجلس البلدي 

 أن يخطط لمشاريع البناء والعمران التي 
ً
أيضا

تمادت بالعشوائية خالل فترة الحرب. كما 
نشجع البلدية على التعاون على كل األصعدة 

مع األهالي : المدارس الشبيبة والرعايا.

ســيــادتــكــم، مــا هــي االمــكــنــة او المعالم 
المفضلة لديكم في النطاق البلدي وما الذي 

ف االمر؟
ّ
تريدون المحافظة عليه مهما كل

احب الطبيعة. احب المناطق الخضراء وأطلب 
من البلدية أن تحافظ على المناطق الخضراء. 
ال تقطعوا األشجار وتزرعوا مكانها الباطون! 
من االولويات الحفاظ على المناطق الخضراء 
لمنطقة وعلينا كلنا  ا ألنها مــن جــمــاالت 
المحافظة عليها وأن تتصنف المناطق التي 
بقيت على خضارها وأال تصبح فريسة الهجمة 
العمرانية التي تفني الخضار وتبني الباطون. 
 من أجل سمعة 

ً
وهذا التصنيف جيد جدا

المجلس البلدي ومن أجل البيئة وحياة الناس.

،ما هي  امنياتك بالعيد وكلمتكم 
ً
وأخيرا

الخاصة بمجلة « خطوات»؟
عيد الميالد من األعياد األساسية في ايماننا 
المسيحي وتمنياتنا أن يبقى معنى العيد 
المسيحي: ان الله اخذ المبادرة وصار انسانا 
 ان نحافظ على 

ً
حتى يرفعنا اليه. لنعمل معا

هذا المعنى وال نخسره باألشياء الخارجية. 
نشجع الزينة والنشاطات اإلجتماعية لكن 
 
ً
دون المعنى األساسي للعيد نخسر جوهرا
التي  بالعالقة  التعمق   في حياتنا.

ً
مهما

انشأها المسيح بتجسده مع كل انسان تبقى 
هي األساس ونتمى للمجلة اإلنتشار الواسع 
وأن تبقى صدًى لتطلعات أبناء البلدة إن كان 
باألمور اإليجابية او طلب الحاجات المتنوعة.

بدوره يتقدم المجلس البلدي من  
صاحب السيادة المطران يوسف 
بشاره بالمعايدة البنوية راجين الله 

أن يبقيه بركة لنا وفي ما بيننا.

3
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مدارس

 مدرسة مار يوسف -قرنة شهوان ترتقي بالتربية البيئية 
لمناسبة عيد االستقالل جرى تنظيم نشاط بيئي مشترك بين البلدية ومدرسة مار يوسف – قرنة شهوان، حيث قام طالب القسم الثانوي في 
المدرسة بمبادرة من مجلس الطلبة بتنظيف جوانب الطرقات في منطقة البياضة وقاموا بتقضيب أغصان األشجار وإزالة اليابس من األعشاب 

عن جنبات االحراج المحيطة. يأتي هذا النشاط من ضمن برنامج الخدمة االجتماعية في المدرسة التي شاءت إدارتها أن يتم بمناسبة عيد 
االستقالل ولما له من رمزية وبعد اجتماعي رعت البلدية هذا النشاط وساهمت في تنظيمه.
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Un nettoyage à 
terminer…
Mi Octobre, Taymour Boulos contacte 
ses amis pour un deuxième projet en 
vue. Le parc à la rue…..Délaissé depuis 
belle lurette, il a besoin de nettoyage, 
de désherbage, de peinture. 
Ils se retrouvent à 9H du matin, 
pleins d’énergie et de bonne humeur. 
Toujours avec leur t-shirt,  leur 
casquette et des gants ils désherbent, 
nettoient, ramassent les ordures 
et balaient.  On entend le bruit du 
râteau, mêlé à  leur voix et leur fou 
rire. Les voir travailler est un vrai 
plaisir. Ils ont encore du pain sur 
la planche pour finaliser ce projet. 
La peinture, la plantation d’arbres, 
l’installation  de poubelles. Ils sont 
impatients… en attendant les beaux 
jours.Patience les jeunes ! Comme a 
dit Ralph Waldo Emerson, “Adopt the 
pace of nature: her secret is patience”
 N.H

Des jeunes concernés et persévérants 
Taymour Boulos et une quinzaine des  membres de l’association qu’il a créée (Stay Green Cornet Chahwan) se retrouvent 
le Samedi 15 Octobre, à la rue 12 au niveau des escaliers nouvellement construits. Ils  relient deux régions. Un problème 
majeur à ce niveau a besoin d’être remédié. A chaque pluie la grande quantité d’eau déversée de nos  cieux cléments, 
entraine une perte de terre. La municipalité est sur les lieux avec un millier de plantes pour tapisser et résoudre ce 
désagrément. Les racines retiennent le sol qui n’est plus entrainé avec l’eau des pluies vers la rue.  Adorables avec leur 
casquette, leur t-shirt (offerts par la municipalité) leur blague, leur désir de faire une différence dans ce pays, le leur. 
Le Samedi est leur jour de congé. Ils préfèrent creuser et planter plutôt que d’aller trainer dans les hypermarchés. Ils 
veulent faire une différence. Ils atteignent  leur but. En attendant la croissance de ces «plantes qui deviendront grandes»  
nos jeunes continuent leur bataille. 
N.H
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ً
 في لبنان في األيام العادية ضربا

ُ
إذا كانت القيادة

من ضروب المغامرة، فكيف بها إذا كانت في طقٍس 
ماطر ينطوي على مخاطر جّمة ال تقتصر على سائق 
السيارة بل تطاول من يكون برفقته ومن يقود في 

محاذاته.
 في 

ً
عدُّ الشوارع اللبنانية من أكثر الشوارع خطورة

ُ
ت

الطقس العاصف، ال سّيما أنها تعّج بجملة مظاهر 
ال يمكن أن نجدها في بلٍد آخر أبرزها: السيول 
 رئيسّية بسبب سوء تنظيف 

ً
التي تغمر طرقا

 الشوارع 
ّ

مسارب المياه، الحفر التي تستوطن كل
ع جميع 

ّ
واألوتوسترادات تقريًبا، وأهمها عدم تمت

السائقين بحّس المسؤولّية خصوًصا أثناء هطول 
 عن عدم التزام شريحٍة كبيرٍة 

ً
األمطار الغزيرة، فضال

منهم بقوانين السير وفي مقّدمها إشارات المرور.

لقيادة»  وا العاصف  «الطقُس  تحتضُن جدلية 
في طياتها فرضّياٍت عدة إنما هي في الحقيقة 
سيناريوهات يمكن أن تحدث في أي لحظٍة وحتى 
مع من يّدعون القيادة الحكيمة. فالمعروف أن 
ص من 

ّ
السيول تؤّدي الى تزحلق اإلطــارات وتقل

قدرتها على الفرملة والتوقف متى اضطر السائق 
. كما يمكن لألمطار الغزيرة 

ً
 أو طوعا

ً
الى ذلك قسرا

ضِعف الرؤية 
ُ
التي غالًبا ما يشهدها لبنان أن ت

وتعرقل السير، لذا ُينَصح السائق في هذه الحالة 
بالتوقف جانًبا في أقــرب فرصٍة في انتظار أن 
ص حّدة غزارة 

ّ
تستعيد السماء سكينتها او تقل

أمطارها.
وتنجلي جوهرّية استخدام حزام األمان بنوع خاصٍّ 
في الظروف المناخية السّيئة ال سّيما أن السائق 
 في حاالٍت مماثلة الى توقٍف 

ً
غالًبا ما يكون عرضة

فجائيٍّ أو السقوط في إحدى الحفر التي تغمرها 
المياه والتي يصعب رصدها عن بعد.

ات  أما على المستوى الرقمي، فأظهرت إحصاء
«اليازا» أن حوادث السير في لبنان، وفي كل الظروف، 
تقضي على نحو 900 مواطن سنوًيا وتتسبب بجرح 

نحو عشرة آالف آخرين».

ظ
ّ

 سالُحها التيق
ٌ
 في الطقس العاصف... مغامرة

ُ
القيادة

ال تغامر بحياتك وباآلخرين
 سائق أن يتبناها عندما تعاكسه الظروف المناخية:

ّ
في التالي جملة نصائح بسيطة على كل

- اقتصار القيادة على األماكن التي تعرفها فقط خصوًصا في فترات الليل األولى والمتأخرة.
- تقليص السرعة الى أقصى حّد بما ال يزعج من يسير وراءك وفي المقابل ال يعّرضك لحادٍث مميت جراء تزحلق سيارتك.

 او انقطاع هطول األمطار.
ً
- التأكد من سالمة فراملك ال سّيما أنها قد تخونك في الشوارع التي تغمرها السيول وبنوع خاّص خالل الشتوة التي تلي جفافا

- التعويل على الضوء العالي في الشوارع المخّصصة التجاٍه واحد.
- تالفي القيادة في أوقاٍت متأخرٍة من الليل على الطرق الجبلّية الوعرة.

 أكثر من األيام العادّية إذ إن الظروف المناخية تفرض عليك ذلك.
ً
- البقاء متيقظا

بك سوء الرؤية.
ّ
- الحرص على إبقاء مساحتي سيارتك عاملتْين بما يجن

 لذلك فالسالسل سالٌح ال مفّر منه. 
ً
ب التوّجه  الى المناطق التي يلفها الضباب الكثيف وتلك التي تغمرها الثلوج ومتى كنَت مضطرا

ّ
- تجن

 ومؤذًيا.
ً
ها عميقا

ُ
- التزام القيادة الى الجهة التي ال تعتريها الحفر والمستنقعات والتي قد يكون بعض

توعية
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واجباتنا

تم شراء 200 شتلة BOUGAIN VILLIERS و1000 شتلة زهور وزرعها في نطاق بلديتنا على جوانب الطرقات وفي الحدائق الخاصة والعامة ليأتي موسما الربيع 
BRACHYCHITON  والصيف  مزينين بألوان البهجة. وبعد انتهاء األعمال في طريق العين وبمبادرة من السادة نادي الليونز قد تم شراء 80 شجرة

وزرعها على طول الطريق المؤهلة وفي األماكن المخصصة لها .
 بعد انتهاء تأهيل جوانب الطريق العام ابتدأ العمل بإنشاء مجاري مياه على طرقات البياضة – قرنة شهوان الداخلية وذلك قبل بدء تحديد

خطوط جوانب الطرقات

شتول تزرع الوان البهجة ... وانشاء مجاري مياه

من التواصل في 
ّ
ألّن دور البلدية أن تجمع األهل وتؤ

ما بينهم من جهة وفي ما بينهم والبلدية من جهة 
أخرى، وبعدما التمس المجلس البلدي الرغبة في 
الحضور إلى مبنى البلدية لدى العديد من األهل ، 
كان من واجب المجلس أن يقابل هذا اإلقبال بحسن 
 يفرح الكل به 

ً
الضيافة ليغدو صباح السبت موعدا

والكل مدعو له . 

 سبت 
ّ

اللقاء الصباحي في البلدية كل



بحضور رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي ومدراء وأساتذة المدارس المتواجدة في النطاق البلدي ، أقيم في مركز البلدية يوم األربعاء الواقع 
في 14 كانون األول حفل تكريم لطالب المدارس التي شاركت في مسابقة « CREER EN RECYCLANT « التي أطلقت السنة الماضية وقد 

تبارى فيها طالب مرحلة التعليم االساسي على اإلبداع والخلق في مجال إعادة تدوير المواد البالستيكية والورقية وغيرها. 

تسلم الطالب شهادات امتياز ومشاركة من رئيس البلدية كما حصلت كل مدرسة منتسبة الى المسابقة على درع تقدير لجهودها وتلبيتها 
 أم جماعة ) على جائزة مالية كناية عن منحة مدرسية تحسم من قسطه 

ً
دعوة البلدية في كل األنشطة التي تقوم بها. وحاز كل فائز ( فردا

 شرب الجميع نخب المناسبة كما قطع قالب حلوى يرمز الى موضوع المسابقة في جو سادته األخوة والفرح.
ً
المدرسي. وأخيرا

CREER EN RECYCLANT مسابقة

واجباتنا
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ميالديات

 من أجل حضور برنامج 
ً
 وولدا

ً
 حوالي 350 طفال

ً
ال يكتمل العيد دون فرحة األوالد . لذا بادرت البلدية إلى تنظيم احتفال ميالدي لألوالد جامعة

مسرحي من إعداد فريق  MINI STUDIO . انتهى االحتفال بتوزيع الهدايا على األوالد قبل أن يتناولوا العشاء الذي أعّد للمناسبة . تمّيز اللقاء 
 ملؤه الفرح والتعاون. 

ً
 عائليا

ً
بجمعه أبناء القرى األربع في عيد الميالد ما أضفى على المناسبة جّوا

فرحة العيد من فرحة األوالد 
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واجباتنا

رقدت جدران كنيسة مار بطرس وبولس في قرنة شهوان على أنغاٍم حالمٍة كان بطلها نادر خوري في ريستاٍل ميالديٍّ حضره أهل القرية 
.
ً
 وسكينة

ً
وفعالياتها. وتداخلت أصوات الحاضرين مع شجن صوِت خوري الذي عبق في أرجاء المكان حنًوا وقدسّية

ه في نفوس الحاضرين 
ُ
 خاّصة حيث تغلغلت إيقاعات

ً
وأضفى خوري في ريستاله على جدران الكنيسة العابقة برائحة البخور الميالدي نكهة

الذين ترّدد صدى تفاعلهم في أرجاء القرية.
ونجح الريسيتال في استقطاب الصغار والكبار الذين رددوا مع خوري أجمل الترانيم الميالدّية... وفي تلك الليلة تمايلت األشجاُر المضاءة بوفاٍء 

ص.
ّ
رة بوالدة المخل

ّ
 مكان مبش

ّ
على أنغاٍم تسّربت من كل

 بصوت نادر خوري
ٌ

 عابقة
ٌ

أنغاٌم ميالدّية

لة في رعية مار يوسف - بيت الككو 
ّ
أمسية مرت

جمعت رعية مار يوسف بيت الككو أبناءها 
بحضور ورعاية سيادة راعي األبرشية ضمن 
أمسية مرتلة تحت عنوان «أمامك أسجد«  . 
أتى هذا اللقاء ثمرة تنسيق وتحضير ناجح 
بين أبناء الرعية وأطفال دير الراعي الصالح 
في السهيلة. وقد حضر اللقاء المجلس البلدي 

ومخاتير القرى .  

 ميالدّية أضــاءت وجــوه طالب 
ٌ
هي إشراقة

مدرسة مار يوسف-قرنة شهوان في أمسيٍة 
ميالدّية حملت عنوان SHINE. وحضن مسرح 
المدرسة يوم الخميس الموافق 2011/12/22 
تالمذة من الصف الثاني االبتدائي حتى 
الثانوي. وغّص المكان بأجساٍد تصغي الى 
ص، 

ّ
أجمل الترانيم المبشرة بــوالدة المخل

. وتأتي هذه 
ٌ
وبعيوٍن تبرق فيها أضواٌء هادئة

األمسية ضمن سلسلة النشاطات الميالدية 
 للعيد المجيد.

ً
متها المدرسة تمهيدا

ّ
التي نظ

 ميالدّية في مدرسة مار يوسف-قرنة شهوان
ٌ

 أمسية
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 في منطقٍة .. ال تجمعهم الوحدة في المساكن والمتاجر المتالصقة 
ٌ

ها نحن في ميالد جديد ... يحاكي التجدد الميالدي في النفوس ... أهل
 بأجمل ألوان الحياة ... أهلنا قدموا الزينة إلى أبنائهم وإخوتهم 

ً
 ... وزاهيا

ً
 ومتواصال

ً
والمتحاذية ... بل المشاركة في فرح األعياد ... الذي نتمناه دائما

على مدى المداخل والطرقات والساحات ... نشكرهم ... ونعاود األمنية للكل بأيام سعيدة بميالد مجيد وسنة جديدة ... البلدية 

ميالديات
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