
العدد الثاني - السنة األولى االثنين 13 كانون األول 2010 تصدر عن بلدية قرنة شهوان - عين عار - بيت الككو - الحبوس

مع صدور العدد الثاني 
لـ »خطوات« المتزامن 

مع إضاءة زينة عيد 
الميالد المجيد، يخص 

المجلس البلدي كل 
فرد من أبناء وسكان 

النطاق البلدي 
بالمعايدة مع التمني 

بأن تحمل السنة 
المجيدة كل ما ترمون 
إليه من خير وبركة... 

معايدة طيبة من 
القلب الى القلب.



we are collecting the cell phone numbers and email addresses of residents to inform you of important event and updates

Ways to send us this information: Email it to news@cornetchahwan.com
    SMS (text message) it to 70 453434 
    Or call 04 925013, 04 925604 speak with an operator and mention the ‘database’ 

Join us on facebook: www.facebook.com/baladieh
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رسميات

ان رئيس بلدية 
قرنة شهوان –عين عار – بيت الككو – الحبوس
بناء على محضر انتخابه المؤرخ في 2010/5/6

بناء على قانون البلديات
بناء على القرار الرئاسي رقم /62/

تاريخ 2010/8/2 بوجوب تركيب طاقة شمسية 
لكل شقة سكنية.

يقرر ما يأتي:

المادة االولى: سلسلة شروط يتوجب التقيد بها 
اثناء تنفيذ ورش البناء، على ان تضم هذه الالئحة 
مع كل ترخيص ايا كان نوعه من بناء، ترميم، هدم، 
اضافة، استصالح، صيانة، كمستند مرفق يكون 

بمثابة جزء ال يتجزأ عن الترخيص الصادر.
المادة الثانية: تتألف الئحة شروط ورش البناء" من 

البنود التالية:
1- تركيب طاقة شمسية لكل شقة او وحدة سكنية 
او حق مختلف قبل الحصول على رخصة االسكان 

)راجع القرار رقم 2010/62(.
2- الزامية تأمين الورشة ضد الغير وحوادث العمل 
اثناء التنفيذ والسهر على االماكن الخطرة ووقاية 

العمال.
3- تسكير الورشة على حدود االمالك العامة وصون 

العقار بوضع حاجز للحماية وحاجب للرؤية.
4- وجوب نقل ردم الحفريات الى خارج النطاق 
البلدي ورميها في المكبات الرسمية المحددة 
لهذا الخصوص. )تذكير بأنه ال يوجد اي مكب في 

النطاق البلدي(.
5- عند صب الباطون الجاهز يرجى تحذير اصحاب 
معامل الباطون لجهة وجوب عدم غسل اآلليات 

ضمن الورشة واالخارج حدود النطاق البلدي.
6- يجب ان تكون كل معدات وآليات وبضاعة 

الورشة ضمن حدود العقار وداخل حاجز الحماية.
7- عند خروج كل آلية او كميون من الورشة يجب 

تنظيف الطريق من االتربة ورواسب الدواليب.
8- االلتزام بالدوام الرسمي للعمل وعدم اقالق راحة 

الغير خارج هذا التوقيت.
9- تطبيق المرسوم رقم 7380 تاريخ 1967/5/22 
بوجوب التقيد بأنظمة الحماية والوقاية والسالمة 

العامة في العمل ضمن ورش البناء.
المادة الثالثة: كل مخالفة ألحد هذه الشروط سواء 
ارتكبها صاحب البناء او المسؤول عن الورشة او 
الملتزم او ممثلهم تعّرض فاعلها للعقاب بالمالحقة 
القانونية والتوقيف الفوري عن العمل في العقار.

المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور نشره ابتداء 
من تاريخ توقيعه.

رئيس البلدية
المهندس جان بيار جبارة

الجمــــهورّية اللبنانّيــــة
محافظــــة جــــبل لبنـــان 

قائمقــــامّية المتــــن 
بلدّية قرنة شهوان - عين عار - 

بيـــت الككـــو و الحبــــوس. 

تاريخ  الترخيصرقم الترخيصالمساحة م2المهندس  العقارالمنطقة 

1086232010/05/31أنطوان كسرواني3273قرنة شهوان

242010/05/31تعديلأنطونيو رزق الله1296قرنة شهوان

وس921قرنة شهوان
ّ
2501252010/6/2سمير طن

2030262010/6/5سركيس اراميان2423قرنة شهوان

1380272010/6/8كرم سليمان2200قرنة شهوان

يط 3274قرنة شهوان
ّ
1223282010/6/9رياض قل

1264292010/06/17راني البستاني1199قرنة شهوان

1710302010/06/17الفونس القاعي1261قرنة شهوان

2650312010/06/26فادي الحلو1603قرنة شهوان

256322010/06/29فداء صوما 221بيت الككو

1242332010/0/12كارل منصور2147قرنة شهوان

2571342011/07/15كارل منصور893قرنة شهوان

1908352010/07/22سليمان أسعد منذر3558قرنة شهوان

362010/31/7تعديلطانيوس قرطاس2438قرنة شهوان

2577372010/08/03جورج نبيه  القرطباوي 3615قرنة شهوان

382010/10/8تعديلأواديس طاهميزيان 3859قرنة شهوان

1891392010/8/12فيليب الخازن310بيت الككو   

990402010/08/20جورج شدياق2599قرنة شهوان

2516412010/08/21ربيع صليبي277بيت الككو

26-08-2155422010كريستيان مانوكيان 3240قرنة شهوان

3989452010/09/13فادي جلوان1375قرنة شهوان
876462010/09/22ربيع حاتم صليبي3231 قرنة شهوان

224472010/09/27ريمون سعادة 2246قرنة شهوان

162482010/09/29سهيل فرج الله146قرنة شهوان

780492010/9/4امين اسكندر3106قرنة شهوان

4354502010/10/6جان جورج العنيسي1407قرنة شهوان

512010/10/8تعديلجان -  بيار جبارة852قرنة شهوان

3392522010/10/12ميشال المّر180عين عار

1068532010/10/13ارنست بدوي2081قرنة شهوان

2137542010/10/14جورج حنا بشارة1546قرنة شهوان

2148552010/10/18سامي فريد ابو جودة367بيت الككو

444562010/10/20روبين نصرالله44قرنة شهوان 

1613572010/11/2بيار لبكي2759قرنة شهوان

582010/1/11تعديلبشارة سرسق2306قرنة شهوان

592010/11/6تعديل2526قرنة شهوان

1941602010/11/9زياد غنيمة3119قرنة شهوان

612010/11/11تعديلميشال ابراهيم صليبا167بيت الككو

1401622010/19/11فادي نعوم أديب2794قرنة شهوان

3506642010/11/24رياض قليط3285قرنة شهوان

5128652010/11/30جوزف بو عقل620قرنة شهوان

جدول برخص البناء للنصف الثاني من سنة 2010



3

انمائيات

البلدية تزرع أكثر من 300 غرسة

استكمال الطابق الثاني من المبنى البلدي
أن��ه��ت ال��ب��ل��دي��ة 
أع�����م�����ال ال���ب���ن���اء 
بق  للطا لتجهيز  ا و
ال��ث��ان��ي م��ن مبنى 
الذي يضّم  لبلدية  ا
ق����اع����ة اج���ت���م���اع 
وغرفتين إلى جانب 
قاعة باسم األستاذ 
فارس الزغبي الذي 
قّدم مكتبه الخاص 
وم��ج��م��وع��ة كتب 

ومراجع.

زرعت البلدية أكثر 
من 300 غرسة في 
ع��دد م��ن األح��واض 
وأهلتها الى جانب 
ل��ح��ائ��ط المحاذي  ا
ة  س��ي��د لمنعطف 
البريج على أن تتخذ 
ت��داب��ي��ر ال��س��الم��ة 
اإلضافية بعد انتهاء 
وزارة األش��غ��ال من 

أعمال التعبيد. 



4

واجباتنا

تجهيز مركز الدفاع المدني 

تنظيف أطراف الطرق
بادرت فرق التنظيف التابعة للبلدية اتباع 
خطة جديدة لتنظيف اطراف الطرق عبر اقتالع 
وتقضيب االغصان التي تمتد فوق الطرقات 

 إلى عمق أربعة امتار أو أكثر من جنباتها 
ً
واصلة

كي تتمكن في المستقبل القريب من تحويلها 
الى مساحات مغروسة باألزهار. 

النها تؤمن بالشراكة الكاملة مع كل الفاعليات والمؤسسات الحيوية التي تعمل لسالمة وصحة 
وامن المواطن تبنت البلدية مشروع تجهيز مركز الدفاع المدني الذي هو ملك بلدي بمستودع 

وخزانات مياه بسعة أربعين ألف ليتر مكعب من الماء ، تكون جاهزة عند أي حاجة إطفاء طارئة.

حملة مكافحة 

“دود الصندل“
في العاشر من ايلول الماضي، 
لى  ا لبلدية حملة تهدف  ا ب��دأت 
مكافحة دود »الصندل« الذي يغزو 

احراجنا عند بداية فصل الربيع. 
تكافح هذه الحملة الحشرة في 
اول مراحل حياتها )البيضة(، فيرش 
جذع الشجرة ومن حوله دائرة يصل 

قطرها الى المتر.
���زت ال��ف��رق على أح��راج 

ّ
وق��د رك

 تلك ال��م��ج��اورة 
ً
ال��ب��ل��دة خ��ص��وص��ا

للمدارس. تتبع هذه المرحلة حملة 
فصل  ف��ي  ها  تنفيذ يتم  نية  ثا

الربيع. 
لبلدية  ا لمجال طلبت  ا في هذا 
من السكان الكرام ابالغها عن أي 
غ��اب عن  ق��د  موقع مصاب يكون 
علمها باالتصال على أحد الرقمين: 

04/925604 -04/925013

تجهيز طريق العين

ذت قنوات مياه الشتاء والصرف، وأنجزت أعمال  
ّ
بعد إنهاء أعمال التنسيق مع اإلدارات المعنية باشرت البلدية تجهيز طريق العين بحيث نف

 مدرسة مار يوسف قرنة شهوان على كل تفّهم وتعاون في ضوء ما 
ً
التعبيد أألولي ومهدت لزرع األشجار. وشكرت البلدية أهالي الجوار وخاصة

تطلبته هذه األعمال السّيما من قطع للطريق في بعض األحيان



إنتظرت طريق البياضة طوياًل حتى تلبس حلة 
»الزفت«، الى أن تحقق األمر أخيًرا بجهوٍد خاّصة 
من نائب المتن ابراهيم كنعان بالتآزر مع وزارة 
األشغال العامة والنقل. عقب هذه المبادرة، أقام 
األهالي حفل كوكتيل في صالون كنيسة مار 
بطرس وبولس شكروا خالله كنعان على جهوده 
الدؤوبة بحضور كثيف لالهالي، وبمشاركة 
من مخاتير ورؤساء بلديات وفاعليات المنطقة 
والقرى المجاورة. وقد افتتح الحفل رئيس البلدية 
جان بيار جبارة بكلمة مرحبا بالحضور، وكانت 
م درعا  كلمة للنائب كنعان تالها تسليم الُمكرَّ

تقديرية.

الهم االنمائي
من جهته، اشاد رئيس البلدية جان بيار جبارة 
بالجهود التي بذلها كنعان النجاح المشاريع 
االنمائية في البلدة وال سيما المشروع االخير 
لتعبيد طرقات قرنة شهوان والتي انتظرت كثيرا 
عطف المسؤولين والقيمين وكانت تكلفتها 
تفوق قدرة البلدية اذ بلغت اكثر من مليار و500 
مليون ليرة لبنانية، ومن هنا اكد جبارة ان النطاق 
البلدي يجب ان  يكون المساحة التي توّحد 
االهالي تحت عنوان »االنماء«، قائال ان : »االنماء 

هو ما يجمعنا اليوم مع النائب العزيز، ونأمل ان 
نخدم البلدة على اكمل وجه، وان نتخطى انفسنا 

من اجل المصلحة العامة«.

واجبات الدولة
اما النائب كنعان فأكد اولوية االنماء داعيا 

الجميع للسير في هذا الطريق مهما كانت 
قناعاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية، قائال 
ليس المهم سنوات النيابة االربع انما االهم ما 
هي العالمة الفارقة التي تركها كل منا، مضيفا 
»على طريق االنماء ما زلنا في اول الطريق وما هذا 
المشروع في  قرنة شهوان اال البداية، مؤكدا 
ان االنماء في طريقه الى كل قرى المتن شاكرا 
لوزير االشغال العامة والنقل غازي العريضي 
جهوده في هذا المجال، واما متنيا وبعد جولة 
ميدانية قام بها كنعان وصف وضع بعض القرى 
المحرومة، واعدا بان الوضع لن يبقى على ما هو، 
مؤكدا ان »نائب المتن سيكون لكل المتن«. 
وركز كنعان على اوضاع بعض الطرقات التي 
طالها الحرمان سنوات طويلة وال سيما طريق 
»وادي الجماجم« في بسكنتا مذكرا بالحوادث 
االليمة التي وقعت عليها مؤكدا ان تدشين 
هذه الطريق كان رسالة الى الناس بان االنماء هو 
واجب الدولة وليس منة من احد عليهم. وفي هذا 
الصدد حمل كنعان بشارة للمتنيين بان موازنة 
المتن الرسمية اقرت هذا العام، والتي كانت ال 
تتعدى في السنوات الماضية المليار ليرة، في 
حين ان المشاريع التي نفذت حتى اليوم باتت 

تفوق ال� 21 مليارا.
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واجباتنا

تعبيد طريق البياضة - قرنة شهوان

كنعان من قرنة شهوان: نائب المتن لكل المتن
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توعية

حملة تنظيف من أنطلياس الى بكفيا
مع بداية موسم األمطار وبهدف الحد من األضرار التي يمكن ان تنتج 
عن تصريف المياه على الطرق، وكعادتها وزارة الداخلية والبلديات 
االهتمام بشؤون المواطنين ال سيما الحفاظ على السالمة العامة، أطلقت 
قائمقام المتن مارلين الحداد حملة تنظيف األقنية ومجاري المياه في 
المنطقة الممتدة من أنطلياس الى بكفيا. بالتنسيق الكامل مع وزارة 
األشغال العامة وادارة شركة سوكلين، وبدعم من البلديات المعنية 
والمخاتير في: أنطلياس والنقاش، الرابية، بيت الشعار والحضيرة، ومزرعة 
يشوع، قرنة شهوان وعين عار وبيت الككو والحبوس، وغيرها. بالتعاون 
ومشاركة الدفاع المدني، الصليب األحمر، الجمعيات البيئية. خالل جولة 
الحداد، بدت األمور وكأنها غير مشجعة في قرنة شهوان، اذ لفت رئيس 
بلديتها جان بيار جبارة الى أن »المياه التي تتسرب الى الطرق بعد نشوء 
مشاريع جديدة في المنطقة، باتت وكأنها تغرق األوتوستراد، فتصبح 
الطرقات كالسواقي«. معتبرا أن »الحل الذي قدمته وزارة األشغال بواسطة 
 الشاحنات المياه في األقنية لفتحها، قد 

ّ
القائمقام الحداد، حيث تضخ

تكفي«. و قبالة بلدية قرنة شهوان - عين عار - بيت الككو والحبوس، 
 للمبادرات الجديدة، الهادفة الى 

ً
زرعت شجرة في باحة البلدية، تخليدا

تحسين مستوى العمل االنمائي في البلدة. فقرنة شهوان توسع آفاق 
عملها االنمائي في سبيل خدمة أبناء القرية، وما الخطوة األولى في 

مشروع تحسين البنى التحتية األساسية سوى محور عمل مستقبلي 
سيفيد أبناء قرنة شهوان.

The Junior Youth CAN and Youth 
WILL groups of Ain Aar spent the 
summer meeting twice a week to 
pursue their community building 
programs. They enjoyed sharing ideas 
and implementing them into workable 
projects. Trough interactive games, they 
learnt positive communication skills and 
strategic planning. As time passed, they 
felt empowered to make a difference to 
their lives and the lives of others.

Each youth group met with the 
Municipality of Cornet Chahwan and 
consulted on their neighborhood 
project ideas. The Mayor and the 
Municipality Council welcomed them 
with acknowledgment of their work, 
guided them and supported their 
efforts. This event in itself was the start 
of the confirmation they received!

Junior Youth CAN
The JYC planned a garage and 

bake sale in the place of Ain Aar on 
September 11. They spent days sorting 
and pricing the many items donated and 
on the day, the community gathered 
together for a whole afternoon of fun! 
With the support of the parents and 
friends, the JY collected a good sum of 
money that they offered to the children 
in the care of Bon Pasteur’s convent. 
Feeling proud of their accomplishment, 

they are now planning more community 
service projects for this season.

Youth WILL
The youth decided they needed time 

together to explore their capacities 
and build on their skills so for their first 
project they planned a 2 day camp at 
Bherdock where they not only bonded 
but discussed social issues, recognized 
their needs and their strengths and 
planned a community service project. 
After  the  camp they  embarked 

on a cleaning campaign with they 
successfully implemented. They are now 
preparing a surprise for the community! 
Look out!

The Junior Youth CAN and Youth 
WILL groups meet every week during 
the winter season at Bon Pasteur and 
are looking forward to seeing more 
youth join them- if interested do not 
hesitate to contact the Municipality for 
further details.

 youth@cornetchahwan.com

Young community activities in Ain Aar
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توعية

حملة مرتقبة لجمع البطاريات 

المنتهية صالحيتها

طنين  لموا ا على  ُيخفى  ما  ا  كثيًر
أن البطاريات التي تقتحم حياتهم 
ال��ي��وم��ي��ة وت��ت��س��ل��ل ال���ى منازلهم 
واستعماالتهم المعتادة قد تصبح 
 مضاجع البيئّيين 

ّ
مصدر أرق يقض

اليوم أكثر من أي وق��ٍت سابق. في 
ة 

ّ
إط��ار مساعيها ال��دؤوب��ة لرسم خط

تغفل  ل��م  للبيئة  م��ل��ٍة صديقة  ش��ا
بلدية قرنة شهوان- عين ع��ار- بيت 
الكيكو- الحبوس إدراج ملف البطاريات 
المنتهية صالحيتها في إطار حملٍة 
ستقدم عليها البدية على أن تعلن عن 

موعدها الدقيق في وقٍت الحق.
وتجدر اإلش��ارة الى أن البطاريات 
تحتوي عناصر عدة منها الكادميوم 
وقد تتسبب بسرطانات واضطرابات 
تنفسية وعصبية وكلوية، هذا من 
دون إغفال أثرها الكبير على الحياة 
ِميت في الغابات  البيولوجّية متى ُر

ِركت تتحلل لفترة طويلة.
ُ
وت

KGII students at IC Ain Aar are studying 
about safety rules that organize their lives 
and keep them safe. 

 The KGII students contacted the President 
of the Municipal Council of Cornet Chahwan 
Ain Aar Beit El-Kikko & Hbous, Mr.Jean- Pierre 
Gebara, to express the need for road signs 
around their school. Mr. Gebara visited their 
class, listened to their request and promised 
to take the necessary actions, by supplying 
their suggested road signs.

The KGII are thankful to Mr. Jean-Pierre for 
taking the time to visit them, listen to their 
case, and carry out the road signs that will 
help in making our community a safer place…

 Lina Melki
 KGII teacher

…In follow up to the above request, the 
municipality of Cornet Chahwan Ain Aar 
Beit El-Kikko & Hbous supplied and installed 
the necessary road signs in the presence of 
Mr. John Johnson-President of IC, Mr. Shukri 
Shammas-President of the Municipal Council 
of Rabieh, and Mr. Gebara.   
 media@cornetchahwan.com 

البلدية إنماء وإرشاد

 ال تترك بلدية قرنة شهوان- بيت الكيكو – عين عار  مناسبة إال وتستغلها لمصلحة ابناء المنطقة 
 على قلوب الجميع... استقالل 

ً
 الجيل الصاعد. وفي هذا المجال وفي ذكرى هي االعز وطنيا

ً
وخصوصا

لبنان، شاركت البلدية في نشاط مدرسة مار يوسف عبر تخصيصها ندوة شرحت خالللها للطالب 
من خالل كتاب التربية الوطنية اصول التربية وقواعدها كااللتزام باشارت السير كما شرحت اصول 

     .
ً
العمل البلدي واهميته انمائيا

“Red means stop, Yellow means wait, 
And green means go!“
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تاريخ

قرنة شهوان

يعود تاريخ ساكني ارض قرنة شهوان الى 
زمن ربما كان فينيقيا.

ومن آثار التجمع االول  في المنطقة نواويس 
حجرية ما زالت ظاهرة قرب مركز التجمع الحالي.
كان اساقفة ابرشية قبرص يقيمون اما 
في الكرسي البطريركي، واما في احد االديرة 
التابعة لالبرشية، واما في اوقاف اجدادهم 
او في جزيرة قبرص. وعندما سمي المطران 
عبدالله بليبل مطرانا على هذه االبرشية، بنى 
كرسيا اسقفيا في ساقية المسك في ملك 
اجداده )يقوم اليوم على انقاضه دير لراهبات 

العائلة المقدسة(.
 ان خالفا حصل بين االمير حيدر ابي 

ّ
إال

اللمع، والمطران بليبل، فباع كرسيه في ساقية 
المسك, وانتقل الى قرنة شهوان في سنة 
1822، واق��ام في دير مار شليطا باالتفاق 
مع القس ارسانيوس القاموع رئيس الدير 
المذكور، بموجب عقد خطي. فأسس بذلك 
فيه كرسيا جعله مقرا ثابتا الساقفة قبرص 

من بعده.
ومما يبدو ان آباء مجمع اللويزة اختاروا دير 
مار شليطا مقاما دائما لمطران قبرص. ففي 
8 كانون االول 1844، سمي المطران يوسف 
جعجع اسقفا خلفا لبليبل، فحسن دير مار 
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شليطا، واسس المدرسة في قرنة شهوان، وبنى 
 واسعة 

ً
الطابق االرضي بكامله، واشترى امالكا

للكرسي من االمراء اللمعيين وسواهم...
وفي سنة 1895، انشأت الرهبنة اليسوعية 
مدرسة للراهبات في قرنة شهوان ما زالت 
1912، انشأ  تعمل حتى اليوم. وف��ي سنة 

بناء القرية كنيسة على اس��م القديسين  ا
بطرس وبولس بأموال امنها مغتربون من قرنة 

شهوان...
 مع اطاللة فترة االستقالل، كانت القرية - 
المصيف، تجهزت بالماء والكهرباء والهاتف، 
لمتن  ا نبها طريق مصايف  وق��د شقت جا

الحديثة، التي كان لها الفضل المباشر في 
انماء المصيف في المتن. وكان تأسس في 
القرية مجلس بلدي في العام 1935، ساعد 
في دعم نموها وفي جعلها منطقة مصنفة، ما 
سمح لها بالحفاظ على مستوى نوعية البقعة 

من حيث االسكان.
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معقول!
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انشطة

عيد ارتفاع الصليب

“ترويقة التيرو“ 
دعا نادي النهضة الثقافي – الرياضي 
إلى مباراة في “ التيرو “ . ساهمت البلدية 
العمال في  الشرطة وف��رق  عبر عناصر 
التحضير وقّدمت “ ترويقة “ قروية اجتمع 
حولها المتبارون واألهالي وتقاسموا لقمة 

الصداقة.

بمناسبة عيد ارتفاع الصليب المقدس في 14 ايلول ، جمعت بلدية قرنة شهوان – عين 
عار – بيت الككو والحبوس االهالي للمشاركة في احتفال اقامته ليلة العيد في المنطقة 

المخصصة للمشاة في قرنة شهوان.
ول وكهنة الرعايا وحشد 

ّ
حضر الحفل رئيس مؤسسة كاريتاس لبنان الخوري سيمون فض

من اهالي البلدة والقرى المجاورة. 
نظمت شبيبة كشافة مار يوسف قرنة شهوان حلقة النار إحياًء لتقليد “القبولة“ الذي 

تناقلته االجيال منذ القرون االولى للمسيحية.
 على الحضور الكثيف الذي تجاوز ال� 450 

ً
وشرح االب فضول معاني هذا العيد مثنيا

 وعلى إيمان ابناء الرعية واهتمامهم بعيد رفع الصليب المقدس الذي بدأت تحتفل 
ً
شخصا

به الكنيسة منذ ان وجدت القديسة هيالنة الصليب المكّرم.
أما رئيس البلدية فأكد ان هذه المناسبة ستكون محطة سنوية تحتفل بها البلدية 

مع ابناء البلدة.
 على وقع التراتيل والترانيم ولقمة محّبة. 

ً
 وصغارا

ً
والتقى االهل واالصدقاء كبارا

 عن حضورها 
ً
بعد انتهاء االحتفال حضرت عناصر الدفاع المدني الطفاء النيران تعبيرا

الدائم إلى جانب األهالي. 

LE CLUB DE LA RENAISSANCE 
SPORTIF ET CULTUREL 
CORNET CHEHWAN

A LE PLAISIR DE VOU INVITER
 AUX 2 SPECTACLES 

»NOUR ET LES NEUFS PLANÈTES«
 ET »C

,
EST NOËL« 

ECRITS ET REALISES PAR 
ABDO HAKIM A L

,
AUDITORIUM 

DE SAINT JOSEPH SCHOOL 
CORNET CHEHWAN

LE MERCREDI 22 DECEMBRE A 17H

بوسطة الميالد
ترقبو أوالدنا في جولة ترانيم  
ميالدية يومي السبت و االحد  

December 19 & 18
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ريمون جبارة
حياتي أحالٌم 

شخصية العدد

 آمال صنع منها ذاك الرجل قصوًرا من أحالم شّيدها 
ُ

هي أضغاث
خلف تلك الستارة الحمراء وعلى تلك الخشبة الشاهدة بحجارة من 

ه الكاتب المسرحي 
ّ
 مسرحي وتلفزيوني طويل خط

ٌ
إبداع وأكثر. تاريخ

 فشل 
ُ

اللبناني ريمون جبارة بحبر من نجاحاٍت غذتها تراكمات
يعترف اليوم أنها اخترقت حياته ال فنه. 

ما فتئ جبارة يؤمن بأن البلد سيصطلح يوًما متى ترفع أهله 
ات اإلنسان  عن صغائر السسياسة والدين لينطلقوا في فضاء

الذي ارتقى به كتابة ومسرًحا. 
دهٌر يختصره ريمون جبارة في سطور في هذا اللقاء:

1- ما هي األحللالم التي بناها ريمون جبارة في عمله 
وحياته؟

حياتي كلها أحالم وتراكمات من الفشل، ليس في الفن بل في 
الحياة. توجهت الى البرازيل يوم كان عمري 18 عاًما. إضطررت الى 
السفر بسبب مرض والدي للعمل. مكثت شهًرا هناك ثم عدت الى 
لبنان حيث عملت في لّم الطابات في مالعب التنيس ثّم في دائرة 
نت  النفوس في الجديدة. بعدها درست الطوبوغرافيا حيث ُعيِّ

خبيًرا في األراضي. أما التمثيل فاستهللته في الضيعة على 
عهد الشيخ بطرس المخرج والمؤلف قيصر الزغبي، وكنا نقّدم 
المسرحيات في مسرح في الدير. وكانت باكورة أعمالي الكتابية 

“لتمت ديسمونة” في السبعينات، وفي الوقت نفسه كنُت أعطي دروًسا 
نت مديًرا لتلفزيون لبنان بعدما  في الجامعة اللبنانية. وفي العام 1986 ُعيِّ
كنُت عضًوا في مجلس اإلدارة، وبقيت مديًرا ألربع سنوات محاواًل تعزيز 

المادة الثقافية في مروحة البرامج.

2- عالَم تندم بعد كل هذه المسيرة؟
أندم على الجلطة التي ألمت بي بسبب عملي في التلفزيون. قبل 
ا في الجيش لكنني لم أنجح في 

ً
التمثيل كنُت أصبو الى أن أكون ضابط

امتحان الدخول. 

3- ملللاذا تنتظر من 
الغد؟

أقول لطالب الجامعات 
إن لبنان سيتعافى ألنه 
ألعن مما هو  لن يصبح 
عليه اليوم، شرط أن يكون 
هم األح��زاب والطوائف 
والدولة اإلنسان فقط ال 
غير، كما ك��ان اإلنسان 

 في مسرحي.
ً
هدفا

4- حكمة تعلمتها؟
ال يصح إال الصحيح ولو 

بعد وقت.

سللللللم  ا مللللللللا   -5
الللمللسللرحللّيللة الللتللي لم 

تنجزها؟
غ����ي����ف����ارا. ول������دّي 
لم  ل��ي��وم  ا ن  مسرحيتا
 ” بعنوان: لنور  ا ا  تبصر

مقتل إن وأخواتها” و”عكس السير”.

6- ألم تحاول دخول عالم التلفزيون أو السينما؟
عَرض على الشاشة الصغيرة، كما أنجزت فيلًما للتلفزيون 

ُ
كانت أعمالي ت

بعنوان “المرابون” لكنني كنت أرفض الظهور في مسلسل لمدة دقيقتين 
ألكرر دوري وأرحل.

7- أيُّ عصر في رأيك يستحق أن يحمل لقب “العصر الذهبي“ 
للتلفزيون؟

العصر الذهبي للثقافة والمسرح هو الستينات بال منازع حتى مطلع 
السبعينات. كان هناك 
مقهى يلتقي فيه جميع 
ء  ا شعر م��ن  لمثقفين  ا
ورسامين وفنانين وكان 
هذا المقهى أفضل من 

وزارة ثقافة. 

مللللللللن   -8
هللللللم األشلللللخلللللاص 
المسرحيون الذين لم 
ينالوا حقهم المعنوي 

في رأيك؟
ن��ط��وان ملتقى بال  أ
شك، ألنه أسس معهد 
ال��ف��ن��ون ك��م��ا أن���ه أه��م 
ممثل “شيكسبيري” في 
العالم العربي. وال يمكن 
أن ننسى لطيفة ملتقى 
ا فكالهما لم يحصال 

ً
أيض

على حقْيهما وأنا أحزن 
لهذا الواقع.
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مؤسسات

IRAP: Un demi siècle déjà !
2010. L’IRAP fête ses 50 ans. C’est le 

jubilé d’or de cette fondation en or que 
la Providence a mis sur nos chemins, 
dans notre village et au service de 
toutes celles et ceux qui ont pu profiter 
de la présence de la ”Maison“ depuis 
sa fondation en 1960. Comment parler 
de l’IRAP et par où commencer ?

… Par son histoire, qui dès le début 
a été celle d’un engagement envers 
la personne handicapée ? Une histoire 
d’accueil, de présence, de travail assidu 
afin de donner une nouvelle chance 
à ceux qui sont mis à l’écart par leur 
surdité ?...

… Par la réponse à cet appel silencieux 
que les enfants sourds ont lancé à un 
groupe de volontaires qui ont consacré 
leur vie au service et à l’éducation de 
ces enfants ?

… Par leur intégration à l’école, dans 
la société, par la création d’ateliers de 
formation )artisanat, cuisine, pâtisserie( 
conçus spécialement pour aider ces 
jeunes à s’épanouir dans le travail et 
l’autonomie ?

… Par l’ambiance de joie et de gaité 
qui se lit sur les visages des élèves 
heureux de participer à toutes sortes 
d’activités sportives, artistiques, sociales, 
culturelles ou paroissiales ?

… Ou bien par l’émotion lue sur ceux 
des parents fiers des défis gagnés par 
leurs enfants ?

… Ou est-ce par la disponibilité de 
toute la Famille de L’IRAP à partir 
dans des aventures qui les mènent 

bien loin ?... Une expérience dans le 
quartier démuni de Biacout a fait a son 
chemin jusqu’aux villages frontaliers du 
Sud, déchirés par la guerre de 2006… 
Encore une fois l’IRAP a fait briller 
des » Etincelles de Paix « dans ces lieux 
difficiles et oubliés en vivant des instants 
de partage et d’amitié profonde.

… Ou encore par la multitude d’amis 
qui se relayent, main dans la main 
pour agrandir et aider la Famille à 
s’épanouir ?

… Par où commencer ? En cherchant 
dans les archives, dans les visages et dans 

les dossiers, dans les photos, et dans les 
cœurs, on découvre petit à petit  où 
est cachée la réponse. Dans la petite 
chapelle sombre et sereine, l’écho d’une 
promesse faite à  Jésus par Marie, sa 
Mère : »  Faites tout ce qu’il vous dira «. 
Cette devise suivra l’IRAP tout au long 
de son aventure...

L’IRAP ? Institut de Rééducation 
Audio-Phonétique ? Bien sûr ! Mais la 
vraie réponse, en quittant la Maison 
pourrait bien être celle-ci :

IRAP : Ici Rayonnent l’Amour et le 
Partage.
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شبابيات

So what’s with this buzz around the 
importance of social media? Is there 
anything more to it than sharing boring 
status updates every 2 milli-seconds, 
playing Farmville, ‘friending’ people you 
barely know, or posting pictures?

Yes there is!  Well, to start with, some 
people use social media for business and 
career related stuff too. You’ve all seen 
these ‘like’ pages, ‘join’ groups, and lately 
this new ‘places’ thing on facebook and 
foursquare. As well, similar stuff on twitter, youtube, linkedin, flickr, 
RSS – I mean where does it end?  

• JustinBieber - Baby ft.LudacriS and 344,194,152 Youtube views!!! 
• Lady Gaga’s and 7,082,089 Twitter followers!!! 
• facebook breaks the 500 Million user milestone !!! OMG
•130 hours of video are uploaded on YouTube every minute 
• 100 million Youtube videos are viewed every day 
• 3.6 billion photos on flickr› 
• 3 million tweets per day on twitter (and counting)
 These numbers are staggering and guess what? they are probably 

going to rise again and new channels of social media are popping up 
like mushrooms on the internet competing for your attention, your likes, 
your behaviour, your friends, your business… 

I attended a yallastartup session part of the global entrepreneurship 
week happening in several cities simultaneously fostering early stage 
entrepreneurship in the MENA [Middle East & North Africa] region. 
Although the theme is not specifically social media but it was just 
astonishing to look the number of social media related start-up companies 
that are popping up only in our Middle East region, let alone the rest 
of the world. Many are building their business models around existing 
platforms like facebook & twitter.   

The bottom line is, if you are a traditional or online related business or 
freelancer and you are not present online via a website and social media 
outlets, then you are missing out on a tremendous opportunity to connect 

with your target market [potential followers/customers/employers] or 
to enhance your skills from anyone across time zones and continents. 

The world is flat ! [metaphorically speaking of course otherwise my 
SJS science & geography teachers will be mad at me – or is it another 
topic that teaches us about the universe or earth? ] The personification 
here refers to the fact that a 50$/hour java developer [that’s a software 
language] in Lebanon or India or Jordon can now compete with a $200/
hour developer in Silicon Valley in the States. Thanks to the internet, 
tools, applications, social media, voip [voice over IP], email, etc. you get 
the picture…. There is no need to ramble on and on about the available 
communication channels out there today, you probably know more 
than I do about them.  

In concluding, a lot of us are on facebook, twitter, linkedin, youtube, 
etc … but some tend to forget the underlying [unstated] principle behind 
these social media channels. For instance, google & facebook generate 
more than half of their revenues from ads [advertisements, pay per click]! 
Nonetheless social media has become another communication component 
of our way of life - Inevitable!

For those that are not , maybe it’s time to hop on the bandwagon – it’s 
fun and you can learn, collaborate, and share a lot of information but be 
careful what you say, who you say it to, what you post or do online as 
the whole world is watching )including family, friends, loved ones and 
current & potential employers!(. Y.Z.
Happy surfing! 
Youth@cornetchahwan.com, www.facebook.com/Baladieh

Social media eh ? Why should I care? 

Somewhere in a girl’s life she longs to move from being 
”cute“ to being ”beautiful.“    A young teen naturally 
compares herself to those around her, to magazines, to 
media and to all those societal structures that might give 
the answer to the question, ”Am I beautiful?“  The quest 
for this answer is long and if not done with care, it can be 
filled with doubt, frustration and disappointment.  Physical 
beauty may be analyzed to its smallest details, strategically 
measured and critiqued, often becoming an enormous 
weight on her mind and heart.  Her search for physical 
beauty is the surface of a deeper question that we all ask 
at one time or another, even without realizing it:  ”Will I 
be accepted, cherished, chosen by others?“  True beauty 
from within satisfies this question.

The good news to teach our girls is that true beauty is a 
gift universally given.  It is not bought in surgery, at a make-
up counter, or in a closetful of the latest fashions.  Those 
sources of beauty leave us empty and insecure.  They deliver 
the message that what we have naturally is not enough and 
must be changed through outside means in order to be 
accepted.  True beauty, however, is the peaceful acceptance 
of our unique body, heart, mind and soul, or what we call 
”personhood“.   Beauty is the grateful awareness that 
we are each a miracle embodied.   It is the fulfilling and 
empowering knowledge that we are acceptable and lovely 
because of who we are, not because of what we put on or 
paint on.  The care we take with that personhood makes us 
truly beautiful, in a way that also becomes physically visible 
in our joy, peace, and confidence.   Our uniqueness makes 
us truly beautiful, so let’s enjoy it! S.E.
Youth@cornetchahwan.com
www.facebook.com/Baladieh

True Beauty 
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