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العدد الثامن - السنة الثالثة 10 تموز 2012

يكون  أن  الدائم،  بلديتنا  افتخار  دواعي  من 
قرنة  في  املارونية  انطلياس  أبرشية  مركز 

ً في قلب النطاق البلدي.  شهوان واقعا
 ، بخاصةٍ البلدي  مجلسنا  فرح  دواعي  ومن 
أسقفيتني  واليتني  بني  واليته  تصادف  أن 

لألبرشية املارونية.
لسيادة  هي  املنتهية  الوالية  تكون  أن  لكن 
املطران يوسف بشارة والوالية القادمة هي 
مدعاة  فهذا  زيدان،  كميل  املطران  لسيادة 

فخر  وشرف كبير. 
اد  خطوات  يوسف  املطران  خطّ  لقد 
لقرنة   ً أثرا ترك  إنّه  حتى  شهوان  قرنة  في 
 ً شهوان في كتاب تاريخ لبنان احلديث جاعال
البطريركي  للصرح  مرآةً  املطرانية  من 
اللبنانية  الذات  مع  وصدقٍ  كبيرة  بحكمة 
ننسى  فال  ذكرنا،  ما  ذكرنا  واذا  ّبة.  واحمل احلرة 
كنا  التي  الدائمة  واحلكمة  احملبة  اخلدمة، 
أبعاد  مختلف  في  سيادته  من  نتوخاها 

حياتنا.
فرضت  فرادة  فله  زيدان  كميل  املطران  ا  أمّ
املدنية  احلياة  اصعد  جميع  على  نفسها 
بفرح  رعايانا  خدم  بلديتنا.  نطاق  ضمن 

.ً ً وبفرحٍ نستقبله مطرانا ً عاما ً ونائبا كاهنا
املطران كميل مرجع في االوساط الكنسية 
وبخاصة اإلدارية والتربوية والدراسية. وإلى 
ه  نفسَ ماهى  التي  التربوية  النواحي  جانب 
معها، حْسبنا أن نبرز الوعي والسهر اللذين 
اجتماعية  عناوين  تناوله  عبر  يظهرهما 
في  األجانب  كتملك  حساسة  ووطنية 

لبنان وغيرها من املواضيع الدقيقة. 
 ً راعيا زيدان  كميل  باملطران  لنا   ً هنيئا

ألبرشيتنا ولتكن سنوه مديدة.
     
     

رئيس البلدية      
املهندس جان بيار جبارة   
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رسميات

خالفًا ألي نص آخر،

وحرصًا منا على تطبيق القوانين المرعية اإلجراء، ومنعًا لعرقلة اعمال المواطنين،

 يطلب إليكم وكل ضمن نطاقه ما يلي:

:  إبالغ المخاتير عدم إعطاء علم وخبر إال وفقًا لألصول القانونية، وإثبات المعلومات المبني عليها العلم والخبر، بموجب محضر معلومات 
ً

اوال

منظم لدى قوى األمن الداخلي، بناء لتكليف القائمقام ومصادقته على مضمونها.

ثانيا: إبالغ البلديات عدم السماح بالقيام بأية أعمال بناء، إال بعد إظهار حدود رسمي للعقار المنوي القيام باألشغال عليه، وربطه 

باإلحداثيات وتحديد النقاط على األرض، في حال تعذر ذلك يكلف أحد المساحين المنتسبين إلى نقابة الطوبوغرافيين المجازين بعملية 

إظهار الحدود على أن يتم تصديقه من قبل النقابة وفي حال وجود خالف يعتمد إظهار الحدود الصادر عن دوائر المساحة المختصة.

ثالثًا: تكليف قوى األمن الداخلي مراقبة التنفيذ، والتشدد بقمع المخالفات.

لإلطالع والمقتضى  

بيروت في ٥ كانون الثاني ٢٠١٢  

وزير الداخلية والبلديات  

مروان شربل  

قرار رقم: ٣٧٥\١

تاريخ: ٢ نيسان ٢٠١٢

حتديد نسبة الزيادة على بدالت اإليجارات املعقودة في ظل قانون اإليجارات رقم ١٦٠\٩٢
ً ملرسوم غالء املعيشة رقم ٧٤٢٦ تاريخ ٢٥\١\٢٠١٢ تاريخ ٢٢\٧\١٩٩٢ استنادا

إن وزير املالية،
بناء على املرسوم رقم ٥٨١٨ تاريخ ١٣\٦\٢٠١١ ( تشكيل احلكومة)،
بناء على القانون رقم ١٦٠\٩٢ تاريخ ٢٢\٧\١٩٩٢ ( قانون اإليجارات) ،

بناء على مرسوم غالء املعيشة رقم ٧٤٢٦ تاريخ ٢٥\١\٢٠١٢،
بناء على اقتراح مدير املالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ( الرأي رقم ١٤٩\٢٠١١-٢٠١٢ تاريخ ١٢\٣\٢٠١٢)،

يقرر ما يلي:

ً من ١\٢\٢٠١٢، تطبق على بدالت اإليجار املنصوص عليها في املادتني ٦ و ١٣ من القانون رقم المادة األولى:  إعتبارا

                 ١٦٠\٩٢ تاريخ ٢٢\٧\١٩٩٢ ( قانون اإليجارات)، نسبة زياددة قدرها ٨،١٢ ٪ على البدالت كما هي في 
                 ٣١\١\٢٠١٢، وذلك من أجل احتساب القيم التأجيرية ابتداءً من ١\٢\٢٠١٢.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية وعلى املوقع اإللكتروني اخلاص بوزارة املالية.

                                 وزير املاليه 
                        محمد الصفدي
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للتاريخ 

استقبال راعي االبرشية المطران كميل زيدان

يوم هدرت األحصنة في قرنة شهوان وتراقصت 
قوى  موسيقى  إيقاعات  على  خيالتها  أجساد 
كانت  بل  عاديًا،  احلدث  يكن  لم  الداخلي،  األمن 
املناسبة حتمل من الغبطة واد مسافاتٍ أبعد 
شهوان.  بقرنة  أنطلياس  تربط  التي  تلك  من 
متوز،  من  األول  املوافق  األحد   ً وحتديدا يومها 
اجلديد،  باملطران  حتتفل  أن  شهوان  قرنة  أرادت 
أبرشيّة  على   ً مطرانا ب  انتُخِ الذي  زيدان،  كميل 

أنطلياس املارونية.
استقبلت قرنة شهوان املطران زيدان في حفل 
ضخمٍ نظمته بلدية قرنة شهوان-عني عار-بيت 

الفاعليات  من  عددٍ  حضور  في  الككو-احلبوس 
من  ووفودٍ  والثقافية،  واالجتماعية  السياسية 
رعايا تابعة ألبرشيّة أنطلياس، إضافة الى أهالي 
املطران وأقاربه من الذي تقاطروا من رعايا أخرى.

الداخلي  األمن  قوى  موسيقى  إيقاعات  وعلى 
سلك  ضبيه،  ثكنة  من  الفهود  خيالة  وصخب 
على   ً متجها القرية  من  الطريق  زيدان  املطران 
السجادة احلمراء الى كنيسة مار يوسف حيث 
من  لفيفٌ  فيها  عاونه  إلهيّة  ذبيحةً  ترأس 
االستقبال  حفل  حضروا  الذين  والكهنة  اآلباء 
غابريال  لبنان  في  البابوي  السفير  وتقدّمهم 

كاتشيا.
الراقد  باحللم  أشبه  االحتفاليّة  املشهديّة  بدت 
املنطقة  حتتضنه  جديدٍ  كنسيٍّ  مجدٍ  على 
يوسف  املطران  من  الشعلة  انتقلت  بعدما 
باأللوان  ت  عجّ لوحةٌ  زيدان...  املطران  الى  بشارة 
بطلها  وكان  املتوائمة  والعناصر  واملوسيقى 
أن  إال  شهوان  قرنة  أبت  الذي  اجلديد  املطران 

تكرّمه.
كوكتيل  حفل  أقيم  اإللهية  الذبيحة  وعقب 
على  يربو  ما  حضره  اجلديد  باملطران   ً احتفاال

١٥٠٠ شخص.
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للتاريخ 

ر هنا

َّ

المطران كميل زيدان  زه

ولد كميل زعيتر زيدان في التاسع من آذار 

وتفيأت  الورع  تظللت  عائلة  من   ١٩٤٤ عام 

الصالة وترانيم التراتيل أسلوب حياة.

وخشوع  بالبخور  العابق  الجو  هذا  في 

الكنائس حفر إسم كميل زيدان في كتاب 

الحياه عبر سر العماد، ونشأ وترعرع مع ثالثة 

اعالي  من  القصيبة  بلدة  في  وأختين  إخوة 

المتن الجنوبي في جبل لبنان.

الطفل  اغتذى  حتى  االمر  به  يطل  ولم 

آنذاك من طبيعة مسقط رأسه الخالبة وبدأ 

يتحسس يد الله في الطبيعة وعظمة الرسام 

في بهاء لوحته وقد بلغ به عشق الخالق عبر 

رغبة  نفسه  في  د 
ّ
ول مبلغًا  الطبيعة  جمال 

التنزه بين أفيائها ما زال يلبيها حتى اليوم 

مسؤولياته  تعدد  ورغم  يخصص  فتراه 

ساعات  واإلدارية  واألكاديمية  الرعوية 

وهمهمات  التراب  عبق  في  الله  لتنشق 

الطبيعة الخالبة.

ولم تمض سنوات قليلة حتى جلجل صوت 

ولبى  دعاه  زيدان.  كميل  قلب  في  الرب 

في  باالكليريكية  ملتحقًا  دعوته  الفتى 

غزير حائزًا على احترام المسؤولين له وعلى 

واللبنانية،  الفرنسية  البكالوريا  شهادتي 

قبل ان ينتقل الى جامعة القديس يوسف 

الفلسفة  في  إجازتين  وينال  بيروت  في 

الدعوة  بين  القران  والالهوت. فيكتمل عقد 

أبرشية  في   
ً
بتوال كاهنًا  ويسام  والعلم 

انطلياس في ٢٣ تشرين االول عام ١٩٧١.

ر الخوري كميل زيدان حياته الكهنوتية 
ّ
سخ

لخدمة االنسان وقد رفدته ثقافته الفلسفية 

في  الدكتوراه  الى  إضافة  والالهوتية 

المجالين المذكورين التي نالها من الجامعة 

عام  واشنطن  في  االميريكية  الكاثوليكية 

١٩٨٠ من أجل إعالء شأن الشخص االنساني 

حتى عرف عنه هذا المنهج وارتبط ارتباطًا 

معه  عمل  من  كل  فيه  ورأى  بأدائه  وثيقًا 
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للتاريخ 

اوكل  التي  للمؤسسات  ادارته  خالل  انه 

كقيمة  االنسان  يقدم  كان  قيادتها  شأن 

مطلقة على ما سواه مبديًا التواضع ومنتهجًا 

بقائه حازمًا وصلبًا  مع  البناء  الحوار  اساليب 

محبًا للحق والحقيقة.

القديس  جامعة  في  زيدان  الخوري  م 
ّ
عل

في  األلسنية  مادة  تدريس  وأوكل  يوسف 

والجامعة  الكسليك  القدس  الروح  جامعة 

والصالة  مريديه  ألسنة  فوحد  اللبنانية 

والتقوى .

ولي رئاسة مدرسة مار يوسف قرنة شهوان 

في  الكاثوليكية  للمدارس  ا 
ً
عام أمينًا  وبقي 

منصبه  بحكم  وعضوًا  سنوات  عشر  لبنان 

التربية  اللجان المشتركة بين وزارة  في كل 

لبنان  في  الخاصة  والمدارس  الوطنية 

وأسس بالتعاون مع مسؤولين آخرين تجمع 

المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان.

صندوق  إدارة  مجلس  عضو  إنتخب 

في  التعليمية  الهيئة  الفراد  التعويضات 

في  وساهم  لبنان  في  الخاصة  المدارس 

خدمة  في  لتكون  المؤسسة  هذه  تنظيم 

 االجيال.
ّ
مربي

مسؤولياته  تثنه  لم  ذلك  من  وبالرغم 

فأضطلع  وتربيته  االنسان  شأن  إعالء  عن 

ومتابعة  تنسيق  لجنة  عضو  بمهمات 

المناهج الجديدة في لبنان.

توهج عطاء الخوري كميل زيدان فذاع صيته 

المكتب  رئاسة  نيابة  فتسلم  لبنان  خارج 

ثم  ومن  الكاثوليكية  للمدارس  الدولي 

رئاسته.

الذي طالما كان يكتب ويقول  الكاهن  لكن 

تفانيه  على  بقي   » كنت  حيثما  ر 
ّ

زه  »

مسؤولياته  جانب  الى  فتسلم  وتواضعه 

للتوثيق  الماروني  المركز  عام  مدير  منصب 

واالبحاث ومهمات التأسيس.

يكثر الحديث عن الخوراسقف كميل زيدان 

التي  والمراكز  المناصب  تعداد  ينصفه  فال 

نالها  التي  االوسمة  وال  متواضعًا  ادارها 

من  االكاديمية  السعفة  وسام  بينها  ومن 

الفرنسية بل ينصفه ما تركه في  الحكومة 

نفوس من عرفوه في الرعايا التي خدم فيها 

كلمة الله من رعية سيدة لبنان في واشنطن 

الى رعية مار شربل في بورتلند اوريغان الى 

الى  برمانا  والسيدة  الياس  مار  كنيستي 

رعية سيدة القيامة في الرابية - الربوة حيث 

كنيسة  تشييد  في  لتعينه  الله  يد  توسل 

العذراء  مريم  بصورة  مزدانة  القيامة  سيدة 

تخاطب الفادي بقولها « ولدي والهي».

ونائب  االوقاف  وحارس  الكنائس  د 
ّ
مشي

الكاتب  المارونية  انطلياس  أبرشية  عام 

الصحافة  في  االعالمي  الوجه   ، المترجم   ،

شعار  من   ، والمسموعة  والمرئية  المكتوبة 

في  رسمه  الذي  الحقيقة»  في  «موحدون 

الى  واالبحاث  للتوثيق  الماروني  المركز 

سابقًا  الكهنوتية  السيامة  في  شعاره 

« من ال يحب ال يعرف  والسيامة االسقفية 

الله الن الله محبة». 

س مطرانًا وواله النيابة 
ّ

انتخبه المجمع المقد

كانت   ٢٠١١ ايلول   ٢٣ في   . البطريركية 

يه 
ّ
ويول المجمع  ليعود   . األسقفية  السيامة 

المارونية  أنطلياس  أبرشية  كرسي  على 

نهار  األبرشية  كرسي  على  إجالسه  فكان 

األحد في األول من تموز ٢٠١٢. 

ته عن حق ، يعلنون 
ّ
األهل الذين اختبروا محب

 ومستحق « ؛ ومن خدمهم 
ٌ

اليوم « أنت أهل

 مطرانًا. 
ٍ
 كاهنًا استقبلوه بفرح

ٍ
بفرح

مبروك لراعي االبرشية المطران كميل زيدان 

السامي االحترام . 
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واجباتنا

في  العني  طريق  توسيع  ملشروع   ً تكميال
بتزييحها  البلدية  قامت  شهوان  قرنة 
لتصبح  خطني  الى  وفصلها  اجلوانب  على 

مبستوى الشوارع الراقية.

ً من  ومن ضمن أشغال البلدية أقامت عددا
مقاعد الباطون بجانبها أحواض زهور وقد 
وزعت على الساحات العامة قرب الكنائس 
وقرب  احلدائق  وفي  البلدي  النطاق  في 

املدارس.

البلدي  النطاق  سكان  ملعرفة   ً تسهيال
تقوم البلدية بدراسة جديدة آلرمات ترقيم 
لالماكن  العناوين  بعض  مع  الشوارع 

واملؤسسات العامة واخلاصة.

بعض  إقامة  البياضة  منطقة  شهدت 
حيث  الرجل  طرقات  في  احلديثة  األدراج 
اجلمال  وتضيف  ببعضها  الشوارع  تصل 

والنظافة بينها.
 

6
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واجباتنا

ً من أهلها. تأتي هذه  ً صهريج مياه للبلدية ، والسيد سابا من الذين أصبحوا من أبناء قرنة شهوان وقريبا قدّم السيد سابا نادر مشكورا
ا هذا الفصل بآلية تابعة لها،  التقدمة في الوقت املناسب حيث بدأت البلدية تلبية ما حتتاجه األشجار واحلدائق العامة من املياه إمنّ
مع اإلشارة إلى أنّ تنامي عدد املركبات واآلليات في البلدية ميكّن البلدية من تعزيز اخلدمات العامة بكلفة أقل. فباسمنا وباسم بيئتنا 

الطبيعية جندّد الشكر للسيد سابا نادر. 

صهريج مياه جديد ضمن آليات البلدية

 egg hunt يد أقامت البلدية في املربض – طريق املشاة قرنة شهوان حفلمبناسبة عيد الفصح ا

مع فريق Mini studio ألوالد النطاق البلدي وذلك نهار االثنني الواقع في 9/4/2012 في الساعة اخلامسة من بعد الظهر 
وقد دام احلفل حوالى الساعتني ومن بعدها مت توزيع هدايا على األوالد ترمز الى العيد.

Egg Hunt
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سوق البلدة

مها بلدية قرنة شهوان – عني عار – بيت الككو واحلبوس ، افتتح في ساحة  من ضمن النشاطات السياحية الصيفية القروية التي تنظّ
عني عار التراثية « سوق البلدة « صباح األحد في 24 حزيران. وهو نشاط يقام بصورة دورية نهار األحد مرّتني في الشهر. 

ً عن تقدمي الترويقة الصباحية  تلتقي اجلمعيات الناشطة ضمن النطاق البلدي من أهلية وخيرية واجتماعية لتعرض منتوجاتها فضال
التراثية من املناقيش إلى السحلب والكعك إلى جانب عرض اخلضار الطازجة. وال حتمل ما تشتريه إال في كيسٍ من الورق البني القريب 
ً حتى الثانية بعد الظهر. تلتقي في هذا  من املاضي واحملب للبيئة.الدعوة مفتوحة للجميع من كل األعمار من الساعة التاسعة صباحا

النشاط العائالت والشبيبة في القرى ااورة ويتوقّف املارّون بالساحة ، فيمضون صباح األحد مع بعضهم البعض في جو تراثي حتت 
شجرات ساحة عني عار الباسقة وعلى صوت مياه العني محاطني باألبنية التراثية، على أن يتجدد اللقاء في «سوق البلدة» كلّ أحدين 

في الشهر حيث املوعد املقبل في 8 متوز 2012.

شو في بساحة عين عار ؟
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سوق البلدة
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سوق البلدة
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توعية

ته!

ّ

 الجسم... وعدو

ُ

 صديقة

ُ

أشعة الشمس

في  الشمس  ألشعة  التعرّض  يُعتبر 
بات  جهة  فمن  حدّين:  ذا   ً سيفا الصيف 
«د»  الفيتامني  يستمدّ  اجلسم  أن   ً معروفا
األكثر  املصدر  تشكّل  التي  الشمس  من 
الفيتامني،  من  النوع  هذا  إلنتاج  أهمية 
عن  النظر  غضّ  ميكن  ال  املقابل  في  ولكن 
طياتها  في  الشمس  حتملها  التي  ااطر 
ته في حال  على البشرة وعلى اجلسم برمّ
قبل  عناصر  جملة  الى  التنبّه  يتمّ  لم 

التعرّض لها وخالله.

ن من الناس ال يعشق دفء الشمس في  مَ
عن  يبحث  ال  منهم  ومن  الشتاء؟  فصل 
ً بغية احلصول  املكوث حتت أشعتها صيفا
يتّجه  احلرّ،  غمرة  في  البرونزي؟  اللون  على 
ٌ من اللبنانيني الى البحر للتمتّع  عددٌ كبير
ولكنّ  االسمرار،  عن   ً وبحثا الباردة  باملياه 
الذروة  أوقات  في   ً وحتديدا الهواية  هذه 
تتطلّب من األهل تبنّي مروحة واسعة من 
تهم  صحّ على   ً حفاظا السالمة  معايير 

ة أوالدهم. وصحّ

الشمس  بأشعة  ترتبط  عدّة  أمراضٌ 
القويّة كالطفح اجللدي وتشنج العضالت 
التنفس  وانقطاع  واليدين  الساقني  وتورم 
تصل  وقد  اجلسم  حرارة  وارتفاع  والتوتر 
في ذورتها الى  سرطان اجللد. في املقابل، 
املعتدل  التعرّض  أن  حديثةٌ  دراسةٌ  أثبتت 
يحارب  الشمس  ألشعة  املفرط  وغير 
اجلسم  ومينح  النفسي  والتوتر  االكتئاب 
أن  عن  ناهيك  والسالم،  الرخاء  والعقل 
ً في الوقاية  ً كبيرا أشعة الشمس تؤدي دورا

من مرض السكري.

ً، ليس املطلوب أن حترموا أنفسكم من  إذا
شعوبٌ  تشتهيها  التي  الشمس  أشعة 
اسكاندينافيا  شعوب  رأسها  وعلى  عدّة 
هذه  استغالل  اجلوهري  من  بل  الباردة، 
النعمة باعتدال ووعي كي ال تتحوّل نقمةً 

مزمنة.

عشرة  الثانية  بني   ً وحتديدا الذورة  أوقات  في   ً صيفا الشمس  ألشعة  التعرّض  عدم   -
ً والثالثة من بعد الظهر. ظهرا

مكان  أي  في  أو  الشاطئ  على  كنتم  سواء  الوقائيّة  الوسائل  بعض  إستعمال   -
تخترقه الشمس كاألقنعة والقبعات.

اجلسم  يخسره  ما  لتعويض  والسوائل  املياه  من  كبيرة  كميات  شرب  على  احلرص   -
ا إذا كنتم متارسون أيّ مجهودٍ بدني. نتيجة التعرّق خصوصً

- ارتداء املالبس اخلفيفة والواسعة وفاحتة األلوان كون األلوان الداكنة واألسود بنوع 
خاص متتصّ حرارة الشمس وترفع من نسبة احلر في اجلسم.

- احموا عيونكم بنظاراتٍ شمسيّة داكنة حتجب قوة أشعة الشمس.
- احرصوا على تهوئة الغرف في فصل الصيف واحلفاظ على درجة احلرارة املعتدلة 

داخل الغرفة.
االصطناعية،  األشعة  الى  تتوجهوا  وال  الشمس  أشعة  من  أنفسكم  حترموا  ال   -
االسمرار  وسائل  وليست  الشمس  من  القليل  الى  يحتاج  اجلسم  فلعلمكم 

ً صحيًا. االصطناعية بديال
ساعتنيْ  كلّ  الواقي  الكرمي  تضعوا  أن  البحر  على  كنتم  متى  املفضل  من   ،ً أخيرا  -
وأال تسترسلوا في اجللوس حتت أشعة الشمس حتى مع وقاية، وأن تتركوا فترةً غير 

قصيرة بني التعرّض األول للشمس والتعرض التالي.

 من أخذها في االعتبار

ّ

 نصائح بسيطة ال بد
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مجتمع

كعادتها أقامت رعية مار بطرس وبولس 
قرنة شهوان عشاءها السنوي في مطعم 

الدلب (الياس) مبناسبة عيد شفيعيْها 
الرسولني بطرس وبولس نهار السبت 

الواقع في 23/ 6/ 2012. وللسنة الثالثة 
على التوالي قدّمت البلدية مفرقعاتٍ نارية. 
وشارك بعض من أعضاء الس البلدي في 

احلفل في جو سادته االلفة واحملبة.

رعية مار بطرس وبولس

12
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طبيعة

Le Samedi 14 Avril, les jeunes mem-
bres de StayGreen Cornet Chahwan, 
ont profité du beau temps pour se 
retrouver encore une fois. Amélior-
er le parc de Bayada pour encour-
ager de plus en plus d’habitants à 
s’y rendre. Leur but en cette fin de 
semaine était de planter des arbres 
autour du parc. Des arbres qui bi-
entôt formeront une clôture naturelle 
et protègeront les visiteurs des ray-
ons du soleil. Les ouvriers de la 
municipalité de Cornet Chahwan 
étaient présents pour leur donner 
un coup de main. Munis de  gants, 
de  sacs poubelles,  de pioches, ils 
étaient une quinzaine à  planter des 
lilandes, prendre des photos, rigoler 
et ...»sauver des vies». Des escar-
gots s’étaient donnés le mot pour se 
retrouver au même endroit et à la 
même heure. A leur vue, nos  amis 
de la nature les ont déposés sur un 
mur en retrait pour ne pas les écras-
er et  leur permettre de retrouver leur 
chemin. 
Aimer la nature c›est planter des ar-

Les louveteaux de la Meute CHI-
NOOKS GROUPE CHAMPVILLE, 
âgés de 9 à 11 ans,  ont visité la forêt de 
Cornet Chahwan en compagnie de leur 
cheftaine. Ils voulaient participer dans 
la limite de leur possibilité au nettoy-
age d’une région piétonne fréquentée 
par des enfants et des adultes mordus 
de la marche. Munis de gants, deux 
heures durant,  ils ont ramassé des 
papiers, des bouteilles en plastique et  
rempli douze sacs. Après la photo sou-
venir ils sont rentrés chez eux fatigués 
peut-être mais contents pour sûr.
La nouvelle génération est heu-
reusement plus respectueuse de 
l’environnement et  bientôt nous 
n’aurons peut-être  plus besoin des 
services de nos petits louveteaux? A 
suivre ... 

bres et sauver des escargots d’une mort certaine. Aimer la nature c›est 
l’aimer sous toutes ses formes.  Après un petit déjeuner bien mérité, tout le 
monde est rentré chez soi. 

 StayGreen Cornet Chahwan
continue sa lancée environ-
nementale

 Le 28/4/2012 les scouts de
 Champville mettent la main
à la pâte
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مدارسنا

بيار  جان  األستاذ  البلدية  رئيس  بحضور 
جباره قدم نادي النهضة الرياضي الثقافي 
للخوري  تكرميية   ً درعا شهوان  قرنة  في 
مار  مدرسة  رئيس  موسى  ابو  ريشار 
ً لتقدميه ملعب  يوسف قرنة شهوان تقديرا
ً لتمرين العبي فريق  املدرسة الشتوي مجانا

النادي.

 تكريمية للخوري ريشار 

ٌ

درع

ابو موسى

Actually, we won’t leave Saint Joseph School with a sense of fashion, but with a sense of being, a sense of belonging, integrity, 
pride, awareness, maturity, responsibility, and above all, a sense of what is right and what is wrong, a vision of how to make a change 
or how to become what we have aimed at. We may not leave with a bunch of popular friends, but with the realization that there are 
things more important than popularity and the realization of how significant the values and principles that we were taught are. We 
may not leave with intelligence, but with the skill to think and analyze. We may not leave having ranked first in class, but having 
learned to work hard and never give up. We may not leave remembering everything we studied, but remembering how much there 
is to learn. We will not leave as perfect SJS graduates who have all their lives planned out perfectly, but as graduates who plan on 
aiming high, failing at times, and rising again, for these years at Saint Joseph School have taught us that sometimes it isn’t about the 
words, but about the actions. And sometimes, it is not about the actions, but about the intentions. But mostly, it is about the choices 
we make – the roads we choose. This highlights who we are. And that is how Saint Joseph School has supported us in becoming 
who we are today. We learned a lot more in the past fifteen years than what was part of our curriculum. We learned the importance 
of making choices in life; the moment has come now to decide—deciding to stay, deciding to leave, choosing the vocation we will 
be dedicated to for the rest of our lives. It is the moment to listen, listen to our teachers, listen to our parents, accept their guidance, 
and above all, listen to that inner voice—that calling that fills us with purpose, duty, and objectives.  It is the moment to decide who 
we are going to be. Now it has become clear that beyond all those lessons of trigonometry, studies of the nervous system, and end-
less chapters of economics, what turned out to matter most were those lessons of life we were taught here each day. And we will all 
leave this school knowing that and appreciating everything that was done for us.

            Elissa Sadaka
            Class of 2012

SJS GRADUATION CLASS OF 2012 
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شبابيات

Jealousy or Happiness?
As emotions go, jealousy is neither delicate nor kind, but it is complicated and tough. It might affect our lives 
and even the people around us. Except of getting the things that you like out of life you will actually have the 
exact opposite. Jealousy kills love, kills friendship and creates a low self-esteem and a lack of confidence. As 
St. Augustine once said “He that is not jealous is not in love”. But in fact people that are humble and who are in 
an honest and trustable relationship with others do not get jealous! To come to an end, humans can control their 
desires and needs so let’s control our jealousy as well and not let it control our lives. 
LOVE YOURSELF, BE CONFIDENT AND LOVE  LIFE :)
         Perla Abdo Hanna

Stress
Winston Churchill said once that “A man is about as big as the things that make him angry.” It is the person’s 
choice to get affected by daily problems. As anger is not always the way to handle things much of the time it 
makes the problem worse. But stress is part of everyday life. It’s the emotional and physical way we respond 
to pressure. Without it, it would be hard to cope with life challenges. However, what makes it so bad? Excess 
stress can cause various physical and psychological disturbances. Fortunately, there are some easy natural 
remedies that can help you fight stress. Some of them are: Laughter reduces stress level and increase 
antibodies that strengthen your immune system.
 Controlled breathing: When you control your breath, you control your heart rate and the amount of oxygen 
that enters your body, thus reducing stress level.
Natural herbs are great for stress reduction. They are safe and effective since they naturally combat stress 
hormone production.
Music: If you listen to any music you like then your brain will focus on that and forget about your stress.
Exercise is the quickest way to a healthy body and a stress free mental attitude. Select sports or other physical 
activities that you enjoy. To sum up, the key to relieve stress is simply giving your brain a break. So next time 
you feel stressed, take a few deep breaths and try doing something you really enjoy.
             
        Scarlett Assaad Gebara

Daisy Joseph Gharfine
 
A 23 year old Lebanese from Beit El Kikko. After graduating from 
Saint Joseph School Cornet Chahwan (E.S), she studies graphic design 
at AUST in Achrafieh. Her brain is full of ideas, creativity, words, lines 
and curves… She’s also a big fan of Banksy a stencil 
artist who received many awards. 
One day, she decides to participate to an international design 
competition «Vote by design» launched by Jacob Tyler Design Studio 
in San Diego. The theme is «encourage people to vote without show-
ing partisanship». She is in the top 25 on an overall of 200 participants. 
Then based on a facebook voting, she’s among the five finalists. They 
need 3 winners not 5. The jury consisting of CEOs from international 
companies chooses the best 3 on May 2012. She is 2nd. She’s the only 
Lebanese and the only one from the Middle East who made it.  
Congrats young lady and good luck! 
As long as there are Lebanese as talented as this young lady, our 
country will survive.                            
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صورة العدد


