العدد التا�سع  -ال�سنة الثالثة  31كانون االول 2012

ميالد مجيد وعام سعيد
ً
يكون للعيد معنى عندما نكون معا.
ً
دعاء المجلس هذه السنة ان نبقى ونتابع معا,
ونتشارك في األفراح واإلنجازات.
مع المحبة والمعايدة
			
المهندس جان بيار جبارة
				
رئيس البلدية
				

1

رسميات
قرار رئاسي رقم 200
شروط ورش البناء
إن رئيس بلدية قرنة شهوان – عين عار  -بيت الككو والحبوس
بناء على محضر انتخابه رقم  /1/تاريخ 2010/5/6
بناء على قانون البلديات
بناء على القرار الرئاسي رقم  /62 /تاريخ  2010 /8/2بوجوب تركيب طاقة شمسية لكل شقة سكنية ...
يقــــرر ما يأتي :
ّ
التقيد بها أثناء تنفيذ ورش البناء ،على ان تضم هذه الالئحة مع كل ترخيص ّأيا» كان نوعه من بناء،
 :سلسلة شروط يتوجب
المادة االولى
ترميم ،تعديل ،هدم ،إضافة ،استصالح ،صيانة ،كمستند مرفق يكون بمثابة جزء ال يتجزأ عن الترخيص الصادر.
المادة الثانية  :تتألف الئحة “ شروط ورش البناء “ من البنود التالية :
تركيب طاقة شمسية لكل شقة أو وحدة سكنية أو حق مختلف قبل الحصول على رخصة االسكان.
-1
إلزامية تأمين الورشة ضد الغير وحوادث العمل اثناء التنفيذ والسهر على االماكن الخطرة ووقاية العمال.
-2
تسكير الورشة على حدود االمالك العامة وصون العقار بوضع حاجز للحماية وحاجب للرؤية.
-3
وجوب نقل ردم الحفريات الى خارج النطاق البلدي وفي المكبات الرسمية المحددة لهذا الخصوص.
-4
( تذكير بأنه ال يوجد أي مكب في النطاق البلدي )
عند صب الباطون الجاهز يرجى تحذير أصحاب معامل الباطون بغسيل اآلليات ضمن الورشة او خارج حدود النطاق البلدي.
-5
يجب ان تكون كل معدات وآليات وبضاعة الورشة ضمن حدود العقار وداخل حاجز الحماية.
-6
عند خروج كل آلية او كميون من الورشة يجب تنظيف الطريق من االتربة ورواسب الدواليب ...
-7
االلتزام بالدوام الرسمي للعمل وعدم إقالق راحة الغير خارج هذا التوقيت.
-8
تطبيق المرسوم رقم  7380تاريخ  1967/5/22بوجوب التقيد بأنظمة الحماية والوقاية والسالمة العامة في العمل في ورش البناء.
-9
ّ
المادة الثالثة  :كل مخالفة الحد هذه الشروط سواء ارتكبها صاحب البناء أو المسؤول عن الورشة أو الملتزم أو ممثلهم تعرض فاعلها للعقاب
بالمالحقة القانونية والتوقيف الفوري للعمل في العقار.
ً
ابتداء من تاريخ توقيعه .تتمة ص 7
المادة الرابعة  :يعمل بهذا القرار فور نشره
رئيس البلدية
											
المهندس جان بيار جبارة
											

						

قرار رقم  122م.ب

ان مجلس بلدية قرنة شهوان – عين عار – بيت الككو والحبوس والمنعقد بجلسة مكتملة النصاب بتاريخ 2012/9/6
بناء على قانون البلديات وتعديالته ( المرسوم االشتراعي رقم  118تاريخ .)77/6/30
بناء على الدعوة الموجهة من رئيس البلدية الى المجلس البلدي بتاريخ 2012/9/3
وفي تمام الساعة السابعة عقد المجلس برئاسة الرئيس المهندس جان بيار جبارة وحضور كل من نائب الرئيس هشام مكرزل
واالعضاء  :ريجينا ابي كرم  -دزيره الزغبي -سمير الهيبي – يوسف زعرور – زياد الزغبي -جوزف غبالي – تريز سلوان – وجان كلود المندلق
وتغيب بعذر عمر أشقر وشربل غرفين بداعي السفر.
بناء على القانون 200/212
بناء على العرض المقدم من شركة  NAVLEBبتنفيذ مشروع العنونة البريدية للمنطقة
بناء على قانون المحاسبة العمومية
بناء على توفر االعتماد
يقــــرر ما يأتي :
المادة االولى :الموافقة على حجز وعقد نفقة لتنفيذ مشروع العنونة البريدية بأسم شركة NAVLEB
ً
المادة الثانية  :ال يصبح هذا القرار نافذا اال بعد التأشير عليه من الرقابة المالية
المادة الثالثة  :ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة  .تتمة ص 10

2

حدث

ٌ
ّ
زيارة تاريخية للبابا الى لبنان
قامت البلدية بالتعاون مع مدرسة مار يوسف قرنة شهوان بتأمين  36بوسطة لنقل المواطنين
ً
من والى القداس االحتفالي ايمانا منها باالثر التاريخي لهذه الزيارة على مستوى تأكيد الحضور
المسيحي في الشرق وحماية التعايش.
ّ
 14-15-16أيلول ...البخور عانق شوارع لبنان ،رائحته فاحت في النفوس التواقة الى اإليمان والسالم...
ّ
ّ
تاريخية دامت ثالثة أيام
مجد
الجميع افترش الشارع ليستقبل الحبر األعظم الذي خص لبنان بزيارة ٍ
ّ
التقى خاللها كل لبنان ...رؤساء ورجال دين ومؤمنين وشباب تهافتوا لرؤيته ،لسرقة بعض نفحات
السالم من فمه ،من رسالته ...لسماع عبارة الفاتيكان الشهيرة :السالم لكم.
قالها البابا بندكتوس السادس عشر على مسامع الجميع ...عشق شباب لبنان ،نظر اليهم ،باركهم،
وبقداس
إرشاد رسولي من لبنان الى العالم العربي والشرق األوسط
قبل أن يختتم زيارته بتوقيع
ٍ
ًٍ
ّ
ّ
ّ
شعبي تهافتت اليه حشود المؤمنين من كل أرجاء لبنان ،وكانت للمتن حصة جوهرية وتحديدا
للمؤمنين من قرانا وجوارها.
ٌ
ً
ّ
زيارة وصفها الحبر األعظم نفسه بـ «التاريخية» ...فعندما وطأت قدماه الفاتيكان مجددا علم عن حق
أن لبنان كما وصفه سلفه البابا الطوباوي يوحنا بولس الثاني :رسالة».
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حدث
معالي وزير الداخلية والبلديات
الوزير العقيد مروان شربل المحترم
الموضوع  :الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي 2012
باالشارة الى الموضوع اعاله  ,ولما كان التعاون ّ
فعاال» ومتميزا» ,بـــين وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والبلديات  ,فأنه يسعدنا اطالعكم علـــى
االعــداد الطالق الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثـدي  , 2012تحت عـنوان «شيلي الهم عن صدرك ,الكشف المبكر ينقذ الحياة» والتي
ستبـدأ في الخامس عشر من تشرين االول  2012وتستمر لغاية  31كانون االول .2012
وتتركز الحملة كما كل عام على مجموعة من المبادرات من بينها اقامة شبكة من مراكز الفحص الشعاعي للثدي بتعرفة مخفضة ومتوفرة في سائر
ارجاء البالد لتسهيل العبء المادي على النساء الراغبات في الحصول على هذا الفحـــص ,باالضافة الى توزيع مواد تثقيفية خاصة بالحملة وبوشورات
مذكور فيها اسمـاء المركز والمستشفيات المشاركة فيها.
ّ
ونظرا» لما للبلديات والمخاتير من دور اساس في المساهمة في تعميم اهداف هذه الحملة على المستوى المحلي ,نتمنى من معاليكم التعميم على
المحافظــين والقائمقامين والبلديات والمخاتير بضرورة التعاون مع اقسام الصحة في مختلـف
االقضية اللبنانية للمشاركة في هذه الحملة كما حدث في السنوات السابقة وذلـك:
 من خالل توزيع المواد التثقيفية ولوائح المستشفيات والمراكز المشاركة فــي الحملة الوطنية للوقاية من سرطان الثدي  2012الرشاد السيداتالى اقرب مركز او مستشفى الجراء الصورة الشعاعية للثدي باالسعار المخفضة.
 االيعاز الى البلديات التي ترغب باءقامة ندوات ومحاضرات علمية وطبــية وتثقيفية حول هذه الحملة االتصال بأطباء االقضية لتأمين كافة الموادالتثقيفية الخاصة بالحملة من بروشورات وبوسترات وأفالم لزوم هذه المحاضرات .
وتسمية ضابط اتصال للتنسيق مع اللجنة المنظمة ومع الدكتورة رشا حمـرة رئيسة دائرة التثقيف الصحي في وزارة الصحة العامة  .وذلك على
االرقـام التالية:
مكتب وزير الصحة العامة / -01 615717/615718 :الفاكــــس 01/615020
ان وزارة الصحة العامة اذ تثمن مساهمتكم معنا في هذه الحملة ّ ,
نتقدم منـكم
بالشكر والتقدير على التعاون الهادف الى ما فيه خير المصلحة العامة وخـير المجتمع.
وزير الصحة العامة
								
علي حسن خليل
											
لمناسبة إطالق الحملة برعاية السيدة األولى أضيء القصر الجمهوري بألوان الحملة وشعارها.
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واجباتنا
حديقة المونتانا
اعادت البلدية الحياة إلى حديقة المونتانا لتعود
وتستقبل االطفال النطاق البلدي عبرصيانتها
وإستبدال األلعاب القديمة بأخرى جديدة وإنارتها
بالكامل.

نظام تعقب GPS
كي تبقى البلدية العين الساهرة لحفظ السالمة
َ
العامة ُج ِهز ت آليات البلدية بنظام تعقب عبر
األقمار اإلصطناعية لضبط حسن سير العمل
ً
ً
ليال ونهارا.

آليات جديدة

اشترت البلدية سيارتي جيب  CHEROKEEموديل  2012ذات دفع رباعي لتزيد بذلك جهاز اآلليات لديها .
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واجباتنا
شارع كنيسة مار الياس
للحفاظ على الطابع االثري لمنطقة عين عار الذي محوره الخط بين ساحة الضيعة وكنيسة مار الياس  ,تم انشاء وتأهيل حائط حجر مكردس وتأهيل
مجرى مياه في محيط الكنيسة.

حائط الربوة
ضمن الخطة الموضوعة لمعالجة النقاط الخطرة
على شبكة الطرقات ،تم إنشاء حائط رديف على
طول الشير في منطقة سرحال -الربوة ضمن
حدود نطاقنا البلدي.
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واجباتنا
حماية الورش

ً
عمال بالقرار الرئاسي رقم  200تاريخ 2010/9/10
والذي بموجبه فرضت سلسلة من الشروط الواجب
التقيد بها أثناء تنفيذ ورش البناء ،ترميم،
ه��دم  .....تتحقق البلدية من ّ
تقيد ال��ورش
بتسكير ا ل��ور ش��ة على ح��دود األم�لاك العامة
وص��ون العقار بوضع حاجز للحماية وحاجب
ً
للرؤية حفاظا على النظافة والسالمة العامة.

إنشاء شبكة صحية
في سبيل الحفاظ على البيئة والنظافة العامة أنشئت شبكة تربط محيط مدرسة يسوع ومريم بمنطقة الربوة
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واجباتنا
نزلة العين

ً
يتم حاليا تأهيل طريق العين بحيث ينقسم
العمل على ثالثة مواقع:
الموقع األول :وهو األكبر على الصعيد الفني
بحيث يتم توسيع ،تأهيل البنى التحتية وتزفيت
الطريق الممتدة من منزل الشيخ رفيق حج موسى
ً
نزوال إلى الـ  PINE VILLAGEحتى ُيصار بعدها
إلى إنشاء أرصفة للمشاة وإنارة كامل الطريق.
الموقع الثاني :الطريق الممتدة من منزل رفيق
ً
حج موسى يمينا باتجاه الطريق العام يتم فيها
إنشاء رصيف وتزفيتها بالكامل.
أما الموقع الثالث في طريق البياضة فحيث يتم
تأهيل وصيانة األرصفة وتزييح الطريق.
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واجباتنا
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واجباتنا
العنوان البريدي
اصبح لنا اآلن في لبنان نظام عنونة بريدي جديد وفقا للمعايير الدولية يقوم بترقيم وعنونة جميع المدن والشوارع واالبنية والمؤسسات .يعطي نظام
ً
ً
ً
ً
ً
العنونة اسما او رقما لكل شارع ،رقما لكل بناء ورمزا بريديا لكل حي او قرية ويكون على الشكل التالي:

ف�������������وائ�������������د
ت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��ام
ال��م��ع��ل��وم��ات��ي��ة
الجغرافية . GIS
تعتبر ا لعنو نة ا لبر يد ية ر ك��ي��ز ة لنظا م
المعلوماتية الجغرافية (  )GISوالذي بدوره
يشكل اساس العمل البلدي المعاصر .ان نظام
الـ  GISكل ما هو متعلق بالبلدية من اعمدة
انارة ،اعمدة هاتف وكهرباء ،االماكن العامة،
االماكن الحكومية ،شبكات الصرف الصحي،الخ.
تساعد المعلومات الموثقة من خالل نظام
ال  GISفي بلدية قرنة شهوان – عين عار –
بيت الكيكو و الحبوس على امكانية التخطيط
المدني الحديث والصيانة بأقل كلفة ممكنة.
هناك فوائد اخرى متعددة منها:
 .1السماح لمستخدم خرائط المالحة الوصول
ال��ى ال��ع��ن��وان ال���ذي ي��ري��ده م��ن دون اية
صعوبات.
 .2مسا عد ة ا لبلد ية على تنظيم عملها
وباألخص في نظام الجباية.

Cornet Chahwan Municipality
366 9th Street
Cornet Chahwan ML 14146

House/Building Number
Street Name and/or Number
Floor Number, F(-1), F0, F1, F2
Apartment Number

366 9th St. F1 – A
Cornet Chahwan ML 14146
ZIP Code
Mohafaza
Town, City Name

بلدية قرنة شهوان
 366شارع 9
قرنة شهوان ﺝ ل 15102
مكونات العنوان:

رقم البيت او المبنى

 .3تحسين السياحة في البلدة.

اسم او رقم الﺸارﻉ
رقم الﻄابﻖ )اﺫا وجد( :ط ) ،(1-ط ) ،(0ط ) ،(1ط )(2

 .4تسهيل التجارة عبر األنترنت.

رقم الﺸقة )اﺫا وجدت((A, B, C,...) :

 .5مساعدة الخدمات الطبية والدفاع المدني
الوصول الى وجهتهم بسرعة مما قد يساهم
بانقاذ الممتلكات واألرواح.
 .6السماح للشركات بأن تعتمد على خدمات
البريد في نظام الفواتير وتسليم البضائع...
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 366شارﻉ  9طA - 1
قرنة شهوان ﺝ ﻝ 15102
الرمﺰ البريدﻱ )(ZIP Code
المحافﻈة
اسم المدينة او المحلة

تواصل
عيد البربارة – فرسان العذراء – رعية مار بطرس وبولس
قرنة شهوان
بمناسبة عيد البربارة اجتمع أوالد فرسان كنيسة مار بطرس وبولس ليلة السبت  1كانون األول .من هناك إنطلقوا متنكرين في أرجاء الضيعة يدقون
األبواب مذكرين األهالي بتقاليد العيد .وعند إنتهاء الجولة اجريت مباراة إلختيار أفضل زي واختتمت الحفلة بمأدبة عشاء.

ترويقة أخوية
الحبل بال دنس –
قرنة شهوان

نظمت سيدات اخوية الحبل بال دنس – فرع
قرنة شهوان في صالون كنيسة مار بطرس
وبولس صبحية دعي اليها اهل الضيعة
واالصدقاء وكل فروع االخويات وتميزت هذه
الصبحية بأن الطعام قد تم تحضيره من قبل
السيدات .
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تواصل
صبحية رعية كنيسة القيامة

ّ
ً
احتفاال بذكرى تأسيس كنيسة القيامة على يد سيادة المطران كميل زيدان السامي االحترام  ,نظمت سيدات الرعية صبحية في مطعم برج الحمام
ً
بحضور اهل الرعية واالصدقاء يعود ريعها الكـمال مشروع بناء الكنيسة  .كانت صبحية مميزة جدا بجوها الذي طغت عليه المحبة والفرح.
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تواصل
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بيوتنا
مميز
قروي
طابع
ّ

ً
ال تزال بلدة عين عار تحتضن بيوتا لها طابع
لبناني وأثري ّ
قيم وتاريخي  ،وهي تطبع البلدة
ً
بطابع قروي ّ
مميز  .التزاما منها بالمحافظة
على تاريخ قرانا تحفظ خطوات هذه الصور في
صفحاتها
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مسرح
مقتل إن وأخواتها

شكر خاص

لجامعة سيدة اللويزة ،
ً
رئيسا وإدارة وتقنيين  ،الذين كانوا سبب تقديم هذه المسرحية في شتاء 2011
ً
ً
ً
جامعة  ،الى جانب العلم  ،تعطي اهتماما كبيرا للثقافة والفنون بتكريمها فنانين شبابا برعوا في الحقل السينمائي
ً
والمسرحي .وشكري الخاص جدا لمجلس بلدية ضيعتي  ،قرنة شهوان ،الذي يرأسه مهندس شاب  ،معماري وفنان ،
ويعاونه أعضاء يشبهونه في احترام االنسان من خالل ترقينه في الثقافة والفنون  ،والذين كرموا فناني هذه المسرحية
ً
سابقا  ،والذين أصروا  ،الى جانب مؤسسة “ستوريوم صليبا” على إعادة انتاج هذه المسرحية في مسرح مونو في
ً
ً
بيروت بدءا من منتصف شهر كانون االول  2012أليس ظريفا أن تهتم مؤسسات خاصة ومجلس بلدي لتجمع من
ثالث قرى بالثقافة والفنون  ،بينما بعض المؤسسات التي تحمل اسما» ثقافيا» يستفيد من خبراتها بعض ّ
شحادي
االلقاب الثقافية وبعض ّ
مدعي الفن الذين هو اهم من هواها؟ أما الشكر االخير فهو لبعض حملة الدكتوراه الذين
ألهموني لتأليف وإخراج هذه المسرحية  ،باالشتراك مع فنانين مبدعين  ،وال واحد منهم _ مثلي أنا – يحمل شهادة
ً
دكتوراه  ،هم يحملون فقط شهادة والدة  ،وغدا بعد عمر طويل ،غني بالعطاء الفني الحقيقي  ،سيمنحهم مختار الحي
ً
شكرا للمحبين ريمون جبارة
أو الضيعة شهادة وفاة  ،يفرح اهلهم بها  ،وينبسط منهم الله كثيرا
ً

يضلوا
… كل همي رأسك وقلمك ّ
شغالين …
ّ
مرسي استاذي…
مرسي رفقائي الممثلين …
مرسي إلكن  ،تعذبتو جيتو تا
تحضرونا …
مرسي ليلى …
غابي

مني  ،المخرج ريمون جبارة  ،لعب
عندما طلب استاذي ّ
دور االم الرئيسة في هذه المسرحية ،
لم اتوان لحظة عن تمثيل الدور ،والذي كما ستشاهدونه
هو دور امرأة وصامت ...
مسرح ريمون جبارة بسيط وعميق  ،ولكنه ليس مألوفا» ال
الشخصيات وال االحداث مألوفة  ،الشيء الوحيد المألوف
هو إحساس هذا االنسان الذي كلما ّ
مر الزمن يزداد
سخطه أكثر فأكثر على كل شيء غير انساني في هذه
طوني
		
الحياة العبثية غير عادلة

« صانع االحالم «  « ،من قطف زهرة الخريف»  « ،بيك
نيك عا خطوط النماس « واآلن « مقتل إن وأخواتها»
موعد يتجدد مع االستاذ ريمون جبارة ،
وهو موعد مع االحتفالية المسرحية  ،متعة اللقاء
والتمارين  ،المفاجآت  ،اللهو  ،اللعب  ،البكاء  ،الضحك،
والدهشة دهشة ممثلين أمام شخصيات اعتقدوا أنهم
يألفونها  ،دهشة جمهور وفي ال يعلم مسبقا» إن كان
على موعد مع الضحك أو البكاء أو االثنين معا».
ريمون جبارة نحبك  ،ونطالبك بأعمال أخرى لتتكرر
جوليا
الدهشة 			 .

الممثل ليس إال مرآة
ّ
يتمرى بها المشاهد…
وبقدر نقاوة الممثل ،
بقدر ما يسمح للمشاهد
أن يغوص في عالمه
الداخلي.
رفعت
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ميالديات
عيد الميالد
بمناسبة األعياد المجيدة ،وكما في كل سنة  ،نظمت البلدية حفل لألطفال المتراوحة اعمارهم بين الخمس سنوات واإلحدى عشرة سنة على مسرح
مدرسة مار يوسف قرنة شهوان أحيته فرقة  . mini studioفي ختام الحفل تم توزيع الهدايا على جميع األطفال و تشارك الكل العشاء .نشكر كل
من ساهم في إنجاح هذا الحفل.
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ميالديات
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ميالديات
مار يوسف-قرنة شهوان تحتفل بعيدها الخمسين
َ
إحتفلت مدرسة مار يوسف-قرنة شهوان على مدى ْ
ضخم احتضنه مسرحها .وأحيا الحفل
حفل
متتالي ْين ( 21-22الجاري) بعيدها الخمسين في
يومين
ٍ
ٍ
ً
تلميذ األمس وأستاذ اليوم التينور العالمي إدغار عون برفقة  22موسيقيا بقيادة الجنرال جورج ّ
حرو وكورس من طالب المدرسة ،في حضور رئيس
المدرسة األب ريشار أبو موسى ورئيس بلدية قرنة شهوان-بيت الككو-عين عار-الحبوس جان بيار جبارة وفاعليات.

الميالد الشرقي والغربي في يسوع ومريم – الربوة
برعاية المطران كميل زيدان راعي أبرشية انطلياس المارونية وبحضور رئيس المدرسة الخوري انطوان الغزال ولفيف من الشخصيات السياسية والدينية،
مع الهيئة التعليمية واإلدارية وأهالي الطالب واألصدقاء ،وبقيادة السيدة ندين العليا ّ
نمور ،أنشد ً 850
طالبا وطالبة في مدرسة يسوع ومريم تراتيل
ً
إضافة الى البيزنطية والسريانيةّ ،
قدم التأمالت الخوري اغابيوس نعوس والخوري موسى
ميالدية بكافة اللغات العربية والفرنسية واإلنكليزية واألرمنية
الحلو فأثار هذا االحتفال دهشة الحضور وتهنئته.
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ميالديات
ريسيتال رعوي لكنيسة سيدة اإلنتقال – الضهر
بمناسبة عيد الميالد وبرعاية المطران كميل
زيدان احييت رعية سيدة االنتقال – الضهر الربوة
ً
ريسيتال رعويا لجومانا مدور في كنيسة سيدة
القيامة – البياضة وذلك نهار الثالثاء الواقع في
 2012/12/18يعود ريعه لبناء كنيسة جديدة في
رعية سيدة اإلنتقال الربوة  -الضهر  .وقد أضفت
السيدة جومانا روح الفرح من خالل الترانيم التي
دامت ساعة ونصف الساعة.

رعية مار يوسف
بيت الككو
يوم الجمعة  21كانون األول  2012عند الساعة
ً
مساء إجتمع أهالي رعية مار
السابعة والنصف
يوسف بيت الككو في صالة المجمع الرعوي
الجديد للمشاركة بريسيتال ميالدي بعنوان
«ميالدنا رج��اء» استمعوا خالله إلى أجمل
ّ
ّ
بصوت
الروحية
الميالدية والتأمالت
الترانيم
ٍ
نقلهم إلى أحضان السماء ،صوت الطالب
اإلكليريكي بيار بطرس؛ كما ّ
قدم حوالى 37
فارسا ً من فرسان العذراء في الرعية ثالث
تعبيرية .في ختام األمسيةّ ،
ّ
قد م
رقصات
ّ
ّ
األطفال هدية تذكارية وباقة ورد إلى كل من
الطالب اإلكليريكي بيار بطرس واألب الياس
عدوان ،كاهن الرعية ،شاكرين جهوده وعطاءه
الالمتناهي وسهره ال���دؤوب على رعيته.
ً
كما ّ
ّ
تكريمية
قدم األب الياس عدوان دروعا
ُ
كرهن على مجهودهنّ
ّ
لمسؤوالت الفرسان لش
الكبير لتحضير هذا الريسيتال ّ
وهن :كالرا أبو
نادر ،إليسا عون ،أندريه رزق الله ،كارين الحلو،
ماريان راشد وإيلينا األشقر حبشي.
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ميالديات
Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ Սուրբ Ծնունդ
Joyeux Noel & Bonne Annee
Chenoravor nor dari yev sourp
dzenount
Durant les fêtes de fin d’année,
la même question est remise sur
le tapis : “Pourquoi les Arméniens
orthodoxes ne fêtent-ils pas Noël
le 25 Décembre comme presque la
totalité de la planète?”. Il existe
une raison à cet état de chose. Ce
n’est ni un caprice ni l’envie d’être
différent.
La date exacte de la naissance du
Christ n’est pas historiquement
établie. Cependant, toutes les
églises chrétiennes célébraient

la naissance du Christ le 6 Janvier
jusqu›au quatrième siècle.
Avant l’ère chrétienne, l’époque du
solstice d’hiver, la deuxième moitié
de Décembre, était riche en fêtes
païennes relatives à la maternité,
la fertilité, la procréation, la
renaissance de la lumière, etc.

Shopping de Noël ? Esquintant !
Vous en avez souffert. Le trafic,
quoi acheter, comment acheter ? Des
questions qui vous ont stressé durant
ces fêtes de fin d’année. Vous avez
fait les magasins, indécise devant le
choix des guirlandes ou des cadeaux
pour les petits comme pour les grands.
Pour couronner le tout, le trajet vous
prenait 2 heures à chaque sortie, au
lieu de 30 mn en temps normal. Cent
vingt minutes parties en fumée quand
chaque minute comptait pour réussir
ces fêtes.
Quelques changements dans vos
moyens d’achat et tout aurait été
parfait.
• L’arbre. Vous auriez dû le décorer
fin Novembre. Facile car les étalages
croulaient déjà sous les guirlandes
comme les préparatifs débutent de

plus en plus tôt. Serait-ce l’envie de
prolonger cette période festive où
les esprits se calment, où on prêche la
paix et où on oublie les rancœurs ?
• Les cadeaux. Vous auriez dû
commencer votre shopping en
Novembre. C’était un must. Il aurait
dû finir avant le 10 Décembre.
• Pour le choix des cadeaux, le net
était là pour vous aider.
Avec un quelconque moteur de
recherche, en tapant par exemple «

Les
Chrétiens
poursuivaient
le respect de ces fêtes. Pour
décourager cette pratique païenne,
la hiérarchie ecclésiastique a alors
désigné le 25 Décembre, comme
la date officielle de la naissance
de Jésus Christ et le 6 Janvier,
la fête de l’Epiphanie. L’Eglise
Arménienne ne faisait pas partie
de l’Eglise Romaine, et est restée
fidèle aux traditions de ses ancêtres
surtout que les pratiques païennes
n’étaient pas monnaie courante
dans le pays.
			
N.H

			
		

Ն. Հ		

Christmas 2012 » ou « Gift ideas » ou
le nom d’une certaine marque, vous
auriez eu un nombre incalculable
de sites qui vous proposaient leurs
marchandises avec photos et parfois
prix à l’appui.
Vous auriez acheté le cadeau qui
convient à chacun, votre arbre aurait
scintillé de mille feux même avant
Décembre, et vous auriez évité le
trafic. Vous auriez été prête bien
avant le temps et vous auriez pu vous
permettre le luxe de vous ennuyer: de
l’utopie avant l’ère de l’Internet.
Vous auriez eu plus de deux semaines
pour vous consacrer au menu, à la
décoration de la table et comment
être la plus belle!
		
Bonne Année !!
			
N.H
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نشاطات
Cornet Chahwan Cycling Club (C4) in the making !
Residents of Cornet Chahwan
in collaboration with the
Municipality started a pilot project
this summer for a youth cycling
club.
Program overview
Age: 14-9 years old
Sex:
Female
and
Male
participants took part
Levels: Beginner track that
focused on warm up, balance, turn
maneuvers, basic security checks,
basic gear functions
Intermediate track involved live
road trips around vacant and
car-congested tracks yielding to
traffic; both were supervised.
In addition to downhill and
uphill training Equipment: Fully
functioning -2wheel bicycles (in
good condition, weighing less
than 15 kg), fully-fitted protective
helmet, running shoes (so slippers!)
Group size:16-10
participants (max capacity)
Supervision4 -2 professional cyclists
led the groups and facilitated the
exercises and trips
Location:Cornet Chahwan pedestrian
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path (a.k.a tareek al moushet)
Time:Saturdays 6.30-5 pm
Results
The results and feedback from the
pilot project were very encouraging,
leading the organizers to come up
with a new proposed schedule and

events for summer 2013 and
introduce some rules regulations
that will be circulated to team
members and their parents in due
time.
No classes scheduled for winter,
but stay tuned for a rocking
summer 2013 !
How to reach us
We encourage serious and
committed candidates to apply.
Parents, please email us their
full name, age, guardian’s cell
numbers to sports@chab.gov.lb
Membership is free of charge;
admission is based on a first come
first served basis with priority to
current members as well as new
entrants from the residents of
Cornet Chahwan, Ain Aar, Beit El
Kikko and Hbous areas. We reserve
the right to refuse participants
over the current capacity limit.
Going forward, we will communicate
schedule and details over email,
what’s app or SMS. Stay tuned for
more news on the 2013 program!
by YZ and FAK

ميالديات
نادي النهضة الرياضي الثقافي يحتفل بالميالد
أقام نادي النهضة الرياضي الثقافي-قرنة شهوان
ً
ً
حفال ميالديا حضره أطفال البلدة وتخلله توزيع
ُ
هدايا على الجميع .وتال المناسبة الميالدية حفل
كوكتيل.
ً
ً
وكان النادي انتخب لجنة جديدة مؤلفة من فارس
رئيسا ،أنطوان الزغبي ً
ً
نائبا للرئيس ،فادي
جبارة
ً
ً
ً
أبي كرم مسؤوال اجتماعيا ،سيزار الزغبي أمينا
ً
أمينا ّ
للسر ،جورج راغب
للصندوق ،رودريك جبارة
ً
ً
ً
ّ
ً
رياضيا وشربل مزو ق مسؤوال ثقافيا .
مسؤوال
وحرصت اللجنة الجديدة على استكمال مسيرة
النادي فكانت أولى البشائر الحفل الميالدي.

ّ
البلدية تودع 2012
أقامت بلدية قرنة شهوان-عين عار-بيت الككو-
ً
الحبوس حفال لموظفيها ل��وداع العام 2012
واستقبال العام الجديد .وحضر الحفل جميع
بمزيد
حافل
بعام
ٍ
ٍ
الموظفين الذين تبادلوا األماني ٍ
من النشاطات والفعالية على المستوى اإلنمائي
وخدمة أهالي المنطقة.
وتمنى رئيس البلدية جان بيار جبارة لجميع
ً
الموظفين سنة مميزة ملؤها النجاحات والعمل
من أجل تحقيق األهداف المنشودة للبلدية والتي
ّ
بتلخص أهمها في التنمية واإلنماء الذي يشمل
الجميع بال استثناء.
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شبابيات
Saving Water
Hi, my name is Sky Maalouf and I
am eight years old, I am a student
at I.C. At school, they gave me a
project to research problems in the
neighborhood. The most common
problem I found is shortage of water.
So I went with my dad Anthony to
the Mayor to present the problem.
He told me to write this paragraph
to explain to you so you could save
water and be happy.
When it rains the water goes down
the roof then down the pipes to the
underground rain tanks. By doing
this, people can collect water to use
for drinking, showering, washing the
laundry and swimming.

There are many ways for people to
save water:
-1
By not letting the water run
on the streets.
-2
By turning off the tap of the
sink when not needed, and
-3
By collecting rain water and

LIBAN

FINIS LES JOURS DE DEUIL
BONJOUR LE BONHEUR
FINIS LES JOURS DE TRAHISON
BONJOUR L’AMITIE
FINIS LES JOURS DE RUPTURE
BONJOUR LA RECONSILIATION
MON LIBAN EST FANTASTIQUE
MON LIBAN EST EXTRAORDINAIRE

save it till they don’t have anymore.
If the people use a lot of water they
will not have any water to do what
they use to do. So please let us solve
this problem by saving the water.
		

Sky Maalouf

MON LIBAN EST UN MONDE DE
MAGIE
MON LIBAN EST UN MONDE DE
COULEURS
VIVE LE BONHEUR
VIVE LES FETES
ON CHANTE TOUS EN COEUR
DANS CE MONDE DE FETES
SALY YAHIA

The Joy of Giving
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When this time of year arrives,
everyone hurries to stores to buy
presents and put them under the
Christmas tree. The presents sit there
waiting to be opened by loved ones on
the night of December 24! However, it
is not just the presents that sit there
and wait. There are many people;
young and old, who pray and wait
for a small helping hand on Christmas
Eve. Little do people notice the joy
of giving. Mostly, those people are
concerned with the joy of receiving.

Giving has to come from the heart
and not just from the hand. Giving
could come in many forms; attention,
love, help, and sometimes gifts. The
joy that comes from acts of love is
indescribable. The smallest gifts given
to people in need of love would make
their day and your day complete
because nothing feels more satisfying
and better than knowing that you
have drawn a smile on someone’s
face.
Hiba Bou Nasr

ميالديات
زينة الميالد
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تتوجه البلدية بالشكر من القلب إلى جميع المؤسسات واألفراد الذين ساهموا بطريقة مباشرة أو
غير مباشرة في إنجاح الزينة للميالد مزيدين البهجة على نطاقنا وزائريه .بفضل الجميع تتمكن
البلدية من تحقيق هدفها بتوسيع إمتداد الزينة الميالدية كل عام.

ميالديات
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