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البلدية في تواصل
ّ
معينة ٌ
بلغة الزمن الحاضر ّإن فكرة قيام مطلق بلدية في منطقة جغرافية ّ
عدد ّ
جغرافية ّ
معي ٌن
بقعة
محددة يعني أنه يقطن فوق
ٍ
ٍ
ّ
منظم مع بعضهم البعض أن ّ
يحسنوا المحيط المدني والبيئي واالجتماعي الذي
وجه
من الناس يستطيعون إن تواصلوا على ٍ
ًّ
ً
ّ
يعيشون فيه .وهكذا نشأت في القديم البلديات ضامة من أحصي رسميا من المواطنين وقيد في سجالت المنطقة التي كانوا
يعيشون فيها.
مع تنامي المواصالت وتزايد الحراك االجتماعي المتأثر بالنمو العمراني أو قيام مرافق حيوية كالمدارس وغيرها كما هو الحال ضمن
ً
ً ً
ّ
نطاقنا البلدي ،راحت تتسع الشريحة االجتماعية التي تخدمها البلدية  ،األمر الذي بات تعزيز التواصل االجتماعي أمرا ضروريا الزما.
ّ
ثم التواصل ّ
وسكان نطاقنا البلدي به  -تركيزنا على التواصل ّ
ثم التواصل ...
من هنا  -وهذا ما نريد أن نشرك أهالي
ً
وليس تركيزنا على التواصل ضمن نطاقنا البلدي نابعا عن قناعة إنسانية أو حكمة إدارية أو واجب المسؤول فحسب ؛ ذلك ّأن
ً
ً ّ
عالمنا اليوم هو عالم التواصل بامتياز فمن الهاتف الخلوي  ،إلى الكومبيوتر المحمول الذي صغر حجما وزاد قدرة حتى بات المرء
ً
ٌ
ً ّ
يستطيع أن يقول وكما طالعني تعليق ألحد قارئي صفحة ألكترونية متوجها إلى صاحبه قائال « إنني أنتظر بفارغ الصبر العام
ّ
وانضم إليك» .
 2050الذي فيه سأستطيع أن أخرج من الشاشة أمامك
ً
ً
لهذا ومع اإلفادة الكبرى التي تعود على محيطنا المدني البلدي نسعى كمجلس بلدي سعيا حثيثا إلى إحياء وتفعيل التواصل
ّ
بين المقيمين من أهال وسكان ،وبين هؤالء وسائر المقيمين في النطاقات البلدية المجاورة  ،وبين من انتقل من أهالي وسكان
إلى الخارج.
ّ
ال بل نسعى من خالل التواصل أن يكون لبلديتنا إطاللة في المحافل الدولية التي تعنى وتهتم بالشؤون البلدية ألن من شأن ذلك
ً
واسعا أمام تطوير وتحفيز وتعزيز العمل البلديّ .أنى لنا أن نبلغ إلى ذلك إن لم ّ
نفعل التواصل في ما بيننا كأهال
أن يفتح األفق
ّ
ّ
وسكان أو إن لم نعزز سبل وآلية التواصل .
من هنا انفتاح البلدية ومد يدها للجميع في داخل النطاق البلدي  ،ومن هنا حرص البلدية على التواصل مع سائر المؤسسات في
ً
الحقل العام من رسمية وخاصة  ،ومن هنا أيضا :
 االهتمام بشبكة المواصالت القديمة من أدراج ودروب صغيرة إلى الحديثة من طرقات داخلية ومحلية . تنظيم اللقاءات االجتماعية واالحتفاالت  ،رعاية األنشطة الرياضية واالجتماعية  ،تنظيم الحمالت البيئية والثقافية ... / خلق التواصل عبر خدمة الـ SMSالتي باتت تصلكم األخبار عبرها. الصفحة االكترونية  www.chab.gov.lbوالتي نرجو أن تضيفوها إلى المواقع التيً
تزورونها غالبا.
ً
ً
 وأخيرا وليس آخرا ما بين أيديك حضرة القارئ الكريم «خطوات» التي سوف تليهاخطوات أخرى باتجاه تواصل أكثر وتفاعل حيوي ينقل البلدية ومعها جميع القاطنين في
ّ
نطاقها إلى حيث ما كلنا يحلم به.
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حازت طريقة التواصل عبر الرسائل الخطية  SMSترحيبا «كبيرا» عند األهالي في كل مرة أرادت
البلدية التبليغ عن خبر رسمي هام أو الدعوة الى نشاط جديد.
بفضل تجاوب األهالي حصلت البلدية على عدد ال يستهان به من أرقام الهاتف الخلوي لسكان
المنطاق البلدي ويرجى من كل من يرغب في تسجيل رقمه الخلوي لدينا االتصال على األرقام
التالية وترك المعلومات لدى عاملة الهاتف  04 925013 :أو 04 925604
أو المراسلة عبر االنترنت على الموقع االلكتروني التاليwww.chab.gov.lb :

واجباتنا

المحبة خدمة ،والخدمة عطاء ،والعطاء فرح
بهذه العبارة استقبلت المطرانية ال��زوار
المتوافدين لتهنئة سيادة المطران كميل زيدان
في ً 13آب الماضي الموافقة على
الذي أعلنت ً
انتخابه مطرانا معاونا في الدائرة البطريركية
في بكركي.
ً
اسقف زيدان مطرانا على طلميته
اعالن
فقد تم
ً
شرفا» ويكون مشرفا على الدوائر البطريركية.
تمت سيامة المطران زيدان يوم الجمعة
في  23ايلول في بكركي.
وبهذه المناسبة السارة قدم رئيس وأعضاء
المجلس البلدي بصحبة مختار قرنة شهوان
انطوان الزغبي التهاني لسيادة المطران متمنين
له دوام الصحة والعافية وراجين له كل التوفيق
بمهامه الجديدة ناقلين له المحبة والشكر من
قبل األهالي والعائالت على كل ما اغناهم به
خالل وجوده في مطرانية قرنة شهوان الكريمة
ال سيما خدمته رعية القيامة ورئاسة مدرسة
ماريوسف قرنة شهوان وغيرها من المهام
والمسؤوليات

إنشاء حافة
باطون
ً
تم على مسافة 1000م تقريبا انشاء حافة
باطون على اوتستراد انطلياس – بكفيا في
قرنة شهوان بيت الككو من جهة
منطقة ً
نزوال
اليمين
ً
ً
تلعب هذه الحافة دورا هاما بتحديد نطاق
السيارات مجنبة ايها من الوقوع في االقنية
كما انها تحد وتحصر الزفت وتسهل مرور
»
«
الوصول
آلة  SWEEPERمانعة الرواسب من ً
الى االقنية لحصر قنوات المياه وتجنبا الي
انزالق فيها

معالجة جذرية لطريق حيوي
في ضوء تكرار انخساف الطريق الذي يوصل منطقة الربوة بمنطقة الضهر نتيجة طبيعة
األرض الوحلية في هذه النقطة والمرور المتكرر للشاحنات الثقيلة ما كان يؤدي الى انزالق
اإلسفلت بعد كل محاولة تأهيل ،عملت البلدية اليوم وبعد استشارة أختصاصي على تأهيل
ّ
عمق
جديدة بالمفترض أن ترجح نجاح المعالجة؛ فقد تم الحفر على ً
هذه الطريق بأساليب ً
متر ونصف المتر تقريبا وسوف تردم هذه الحفرة بالصخور الثقيلة لتحدل بعد ذلك متبعة
بطبقة ال»  »tout venantومن ثم يتم تزفيت األرضية التي تكون قد باتت صلبة .
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واجباتنا

«برمة الضيعة» ّ
بحلة جديدة
استغلت البلدية فرصة انتهاء السنة الدراسية لتأهيل كامل «برمة الضيعة»
ً
فبعد نجاح اختبار مطبة « البازلت» التي صممت خصيصا لمنع الحوادث مع المشاة  ،انجزت مطبة
مقابلة لالولى بمحاذاة ساحة كنيسة مار بطرس وبولس وتم تزفيت الشارع بتقنية مستحدثة
وبمواد اولية ممتازة ( بازلت).
ً
وقد عولجت جذور أشجار الصنوبر الخارجية بطريقة تمنعها من الظهور مجددا على سطح الزفت
اما على جوانب الطريق فقد نفذت أ قنية جديدة وإعيد أعمار بعض « الحفات» القديمة مع الحرص
على المحافظة على الطابع القديم.
كما فصلت عتبة باطون الزفت عن المباني لتسهيل مرور آليات الزفت والتنظيف.

تأهيل طريق العين
تم انجاز طريق العين بصورة نهائية وأصبحت جاهزة لمرور السيارات والباصات قبل بداية السنة
الدراسية الجديدة.
يتمتع الشارع الذي أصبح اآلن أوسع بجهاز إنارة حديث وبأرصفة للمشاة تقطعها حفرات خصصت
لزراعة األشجار على طول الطريق .كما عولجت مشكلة التقاطع بطريقة فنية إذ شيدت نافورة مياه
في وسط التقاطع ووضعت إشارات للسير تنبه بالخط الواجب سلوكه.
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واجباتنا

اعادة تأهيل
االدراج القديمة
أولى اهتمامات البلدية الحفاظ على كل
المعالم التي تبقي للمنطقة طابعها القروي
ً
الجميل لذلك كان حرصها كبيرا باالهتمام
باالدراج القديمة فأعادت تأهيل عدد منها
ً
مشجعة بذالك االهالي سلوكها للتواصل
بين شارع وآخر

Du Nouveau dans L’organisation des
Déchets Ménagers

,
L un des problèmes majeurs pour toutes les municipalités libanaises reste la
gérance des ordures ménagères, surtout durant la période estivale lorsque les
habitants augmentent en nombre, les déchets se multiplient
par quatre et le
,
ramassage devient un réel casse-tête pour ceux qui s occupent de dégager les
ordures et de nettoyer.
Ceci étant, dans nos régions, les renards et autres chiens errants ainsi que, hélas,
certains individus sans scrupules, font des ravages la nuit venue, renversant les
tonneaux et éparpillant leur contenu sur les routes. La municipalité a,élaboré un
nouveau
concept, celui de box ,en béton brut conçus pour contenir
l équivalent
,
,
d une ou deux bennes, selon l emplacement et qui, nous l espérons, serviront
à délimiter la zone de collecte dans chaque rue ou chaque quartier. Ce projet
couvrira bientôt toutes les zones de notre municipalité.
Nous tenons à exprimer ici notre vive gratitude à la société SUKLEEN, qui a mis
en place de nouvelles bennes avec pédale incorporée et couvercle de ,sécurité
afin de parer aux ,tristes scènes d’éparpillement, et ceci sur une zone d essai en
espérant élargir l envergure du projet sur un maximum de surfaces possibles.

مكافحة البرغش
تابعت آليات البلدية المختصة رش ومكافحة
البرغش والحشرات الطائرة طوال فصل الصيف
بحسب برنامج منظم طال كل أرجاء النطاق
.البلدي

مبيدات للفئران
والجرذان
نود التذكير بأن المبيدات للفئران والجرذان
متوفرة في مستودعات البلدية لمن يرغب
 كما وان عمال النظافة.االستفادة منها
التابعين للبلدية يقومون بدوريات لمكافحتها
حيث تتكاثر اي باالقنية وق��رب حاويات
.النفايات

أسمدة طبيعية
tourbe أو
بعد مرور االعشاب اليابسة او االغصان الخضراء
.« بالفرامة» تكدس الرواسب وتبقى في األرض
فلمن يرغب من االستفادة منها واستعمالها
 للحدائق واألحواض االتصالtourbe بمثابة
.بالبلدية لتأمين الحاجة
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واجباتنا

ّ
ّ
ٌ
موظفو البلدية  -وجوه مرحبة وأداء خادم
يشرف البلدية أن ّ
ّ
تعرف
القارئ الكريم على وجو ٍه
يلتقيها في ّزيارته
البلدية  -موظفي البلدية.
ّ
بالصورة مع
نقدمهم
ٍّ
تبيان وظيفة كل منهم
البلدية
الفتين إلى اعتماد
ً
لزي رسمي ّ
ٍّ
موحد عاكسا
للروح ًالواحدة في الخدمة
وتعزيزا للوجه الحضاري
في العمل اإلداري ضمن
البلدية.

باسكال الزغبي – محاسب

الياس نجم  -محرر

ّ
الجميل – مستكتب
كاتيا

كاتيا االشقر غصوب – مستكتب

يوسف ساسين – جابي

دياال جبارة – امين صندوق

جومانا صليبا – مراقب صحي

ليليان يحيا – كاتب متعاقد

ساندرا الغزال -عاملة الخدمة

الشرطة
ّ
يسر البلدية أن تعلم األهالي بأن دوام الشرطة البلدية أصبح يغطي  24/24ساعة في اليوم وذلك بتناوب فرق
»
«
الحراسة ليال نهارا فريق ليلي من السادسة مساء حتى السادسة صباحا
ً
البلدية تؤمن تنظيم السير أمام مدرستي مار يوسف ويسوع ومريم صباحا عند دخول
كما وان عناصر الشرطة ً
ْ
ِّ
مفصولين من قبل اتحاد بلديات المتن.
شرطي ْي بلدية
السيارات والباصات وظهرا عند خروجها ،إضافة الى وجود
جوزيف الزغبي -شرطي

جوزيف عبد الله  -شرطي

جوزيف ابي كرم  -شرطي

شادي نصر  -شرطي

كابي عساف  -شرطي متعاقد

اسعد المزوق  -شرطي متعاقد

شادي جدعون  -شرطي متعاقد

ايلي الهيبي  -شرطي متعاقد

عبدو القاعي  -شرطي متعاقد

روبير مكرزل -شرطي متعاقد

جوزيف حنين  -شرطي متعاقد
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توعية
La Rentrée des Classes
Quand on dit nourriture saine, on
devrait penser cantine. C’est durant
l’enfance qu’on acquiert les habitudes
bonnes ou mauvaises et les réfectoires
doivent être le lieu de prédilection.
Avec la rentrée des classes, les
administrateurs devraient, si ce
n’est déjà fait, penser sérieusement
à intégrer ce système dans leur
institution. Quelques compagnies de
«catering» qui ont en charge les snacks
de certaines écoles, ont commencé
à assurer des séminaires à leurs
employés pour les initier à l’art de la
cuisine saine.
A bon entendeur salut !
N.H.
			

Tips for a Fantastic School Year

Six Steps to Smarter Studying

• Get enough sleep.
• Eat a healthy breakfast.
• Try your best.
• Use good work habits, like writing down your
assignments and turning in your homework on
, time.
• Take your time with school work. If you don t
understand something, ask the teacher.
• Keep a sense of humor. One teacher we know shows his
new students a picture of himself graduating high school
— a grinning ape in a red graduation cap, and gown.
This usually makes the kids laugh, and it s a good way to
remind them that school is fun !

1.Pay attention in class .

Quittons-nous le tiers
monde?

J’aime marcher dans le village
derrière l’église St Pierre et Paul .
Surtout depuis que la municipalité a
rendu la route praticable. Soudain,
j’aperçois en bord de route, un
panneau jaune avec un chien dessiné
dessus. Cet endroit serait-il interdit
aux chiens? Est-ce possible? Nous ne
sommes pas dans le salon d’un hôtel
cinq étoiles mais en pleine nature! Je
m’approche pour m’enquérir de la
raison de ce panneau. Surprise! Un
panneau où sont suspendus des sacs
en nylon… Eureka! J’ai tout deviné:
Garder la route et la nature propre
malgré la présence d’un ami à quatre
pattes.
Serons-nous en train d’intégrer le
monde civilisé? A suivre…
N.H.
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2.Take good notes .
3.Plan ahead for tests and projects .
4.Break it down. (If you have a bunch of stuff to
learn, break it into smaller chunks) .
5.Ask for help if you get stuck .
6.Get a good night›s sleep !

Résident jeune et concerné.
Stay green cornet chehwan

Taymour Boulos habite Rabweh. Un
jeune homme de 14ans avec des idées
pleines la tête. Tout ce qui lui importe
c’est bien sur le brevet en fin d’année
mais aussi l’environnement de son pays.
Il a créé sur Facebook un site «StayGreen
Cornet Chahwan» qui déjà comprend 92
adhérents. Ils veulent participer, dans la
région, au nettoyage, au désherbage,
à la plantation d’arbres et même à la
peinture de barrières si besoin est. Pour
réaliser leur projet, ils ont besoin d’aide
La municipalité a bien sûr accepté cette
initiative.Rendez-vous sera pris et le projet
prochainement réalisé.
Nous vous tiendrons au courant avec
photos à l’appui. «Ce ne sont pas nos
parents qui nous ont légué la terre, mais
nos enfants qui nous l’ont confiée» .
N.H.

تواصل
ّ
التقينا معهم،
بعض من الوجوه البارزة العديدة التي أحبت منطقتنا وسكنتها  ،نتواصل معها عبر هذا العدد من مجلتنا الذي عنوانه التواصلً .
وخبرات في
وهم البارزون في المجتمع المدني من خالل نجاحاتهم التقيناهم وسألناهم عن حياتهم االجتماعية والمهنية .سألناهم أفكارا
ٍ
التواصل .وكانت هذه األحاديث.

ّ
عيسى غريب :قرنة شهوان
احتضنتني ...فغدت بيتي
َ
ٌ
ترجمت
عقود من الخضرمة التي
في شيبه
ّ
َ
نفسها في عالم الصحافة اليومية فأثمرت
ً
اسما سطع بين صفحات يومية L’orient le
ُّ
ُّ
فرنسي القلم ...كيف
لبناني الهوى،
.jour
ّ
ال وهو الذي عاصر الكتابة باللغة الفرنسية
ً
ً
منه .لم يعد عيسى
عقودا
حتى غدت ً جزء ا ً
ً
ّ
غريب اسما نخبوي ًا أنيقا بأسلوبه وحواره
ً
فحسب ،بل غدا ابنا بارا لقرنة شهوان التي
عاما فأصبحت ً
قطنها منذ أكثر من ً 30
جزء ا
منه كما أصبح ً
جزء ا من نسيجها السكاني.
ً
ّ
ٌ
فالـ»غريب» لم يشعر يوما أنه غريب عن القرنة
والفضل في ذلك حسبما يقول الى األهالي
الذين احتضنوه وعائلته إب��ان الحرب وما
بعدها وأشعروهم أنهم في مسقط رأسهم.
معه هذا اللقاء:
كيف يسرد عيسى ّ
غريب مسيرته المهنية
في سطور؟
ّ
يومية L’orient le jour
أنا صحافي في
الناطقة باللغة الفرنسية منذ ً 46
عاما ،بعدما
ُ
استهللت مسيرتي الصحافية في العام
 .1965خ�لال ه��ذه األع���وام ال���ـ ،46شغلت
منصب رئيس التحرير لفترة ناهزت الثالثين
ً
عاما في أحلك الظروف وأكثر صعوبة خالل
ُ
قررت االستراحة
الحرب ،ومنذ أعوام
قليلة ً
ُ
اتفاقا مع ّ
القيمين
فأبرمت
من العمل اليومي

ُ
قوامه انسحابي من اإلدارة
على الصحيفة
اليومية للصحيفة مقابل احتفاظي بمكتبي
ُ
ها
وبافتتاحيتي ًفي الصفحة األولى ُالتي أكتب ً
مرتين أسبوعيا .كما أنني ما زلت مستشارا
ّ
لرئيس مجلس اإلدارة
ميشال إدهً .
اليوم أفتخر أنني ما ز ل ُ
��ت مرجعا للشباب
في الصحيفة والذين يقفون على رأيي في
كتاباتهم.
ّ
ّ
اليومية؟
العائلية
حياتك
وماذا عن ِ
ُ
أفلحت في الحفاظ على زواج��ي من يمنى
ً
ً
ونحتفل قريبا بخمسين عاما ،و ل��ي منها
شابان :فؤاد وأمين .فؤاد يعيش في لبنان
ٌ
مهندس اتصاالت ومتأهل وله ثالثة
وهو
أوالد ،وأمين في الغربة.
غوصي
وال يكتمل جانبي الشخصي من دون
ٌ
ً
خصوصا أنني عازف
في عالم الموسيقى،
Saxophoneوأظب وال أزال على العزف ّ
مر ٌة
ً
أسبوعيا مع فريق  .Blue’s menوهي هواية
ّ
أمارسها للتسلية فقط والمتعة الشخصية
دون مقابل.
ً
الى ّ
أي مدى تجد َ
نفسك منخرطا في النشاط
االجتماعي؟
أنا ٌ
ّ
الجمعيات كما األحزاب ،وهو
بعيد من عالم
ُ
ُ
ٌ
ً
قرار اتخذته منذ كنت شابا .رفضت االنضواء
ّ
حزب أو جمعية يلزمانني على
تحت جناح
القيام باألمور ٍ ً
قسرا ،ولكن مع ذلك أتفاعل مع
اجتماعية ّ
ّ
ّ
الجمعيات التي
عدة وأدعم
قضايا
تحيط بهذه القضايا .فعلى سبيل المثال ال
ُ
ّ
عشاء لـ»جذور
الحصر شاركت منذ مد ة في ّ ٍ
ً
لبنان» خصوصا أنني من مشجعي إعادة
ّ
ّ
الطبيعية.
المحميات
التشجير ومن عشاق
منذ متى تقطن نطاقنا البلدي؟
منذ العام  .1981أتينا الى هنا إبان الحرب
ملتجئين الى قرنة شهوان خالل الصيف الى
حين هدوء الحرب ،وكانت حرب زحلة وقتذاك
في أوجها ،ولكن مكوثنا ّ
امتد لخمس سنوات
حيث رعتنا عائلة جان الزعرور وحضنتنا وعاملتنا
بطريقة ممتازة لدرجة أنني ُ
كنت أصل الى
ٍ
مرحلة أرجو فيها ًجان الزعرور أن يضاعف اإليجار
ٍ
ً
صيفيا بل طال لفترة خمس
الذي لم يعد إيجارا
سنوات .الحقيقة أن معاملة آل الزعرور كانت
االحترام لي ولعائلتي وهذا ّاالحترام
فائقة ّ
جعلنا نتعلق أكثر بقرنة شهوان ونجل أهلها
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الذين أشعرونا أننا منهم .لذا ُ
قررت أن أشتري
ً
بيتا في ّبياضة قرنة شهوان وأسكن فيها
منذ العام .1987
ّ
كيف ّ
ّ
بلدية
تقيم تجربة إص���دار مجلة
كـ»خطوات»؟
هي ً
تجربة رائدة ّ إذ للمرة األولى أسمع
حكما
ّ
أن ّ
لبنانية تهتم بجانب ًالتواصل مع
بلديةال َ
تنس أنك ّتسأل شخصا يعايش
أهلها.
التواصل واإلعالم كل دقيقة ،لذا تجدني
ّ ً
متحمسا لهذه التجربة التي أجدها وسيلة
ّ
مميزة لتأمين االنتماء االجتماعي حيث
ُ
تشعر أهالي القرنة أنهم ينتمون الى هذا
المكان وأنهم مسؤولون عن نظافته وأمنه.
ً
استناد ال��ى خبرتك الواسعة في مجال
ّ
لبلديتنا
التواصل واإلع�لام ،ما نصيحيتك
لتعزيز أواصر التواصل بين أهالي المنطقة
(ال��ذي��ن يشكلون  )20%وسكانها (الذين
ّ
يشكلون )80%؟
ّ
أقدر أنكم ال تطلقون على هؤالء السكان تسمية
«الغرباء» وتكادون تتفردون في هذا المجال،
إذ يشعر ًهؤالء وأنا منهم أنهم في مسقط
ّ
بأهمية النشاطات
رأسهم .أوال ال ّبد من التنويه
التي تضطلع بها مدرسة «مار يوسف-قرنة
شهوان» والتي تساهم في ّ تعزيز التواصل بين
التالميذ وأهاليهم .وتشكل هذه النشاطات
ً
حيويا لألهالي ومسرح أحاديث تعارفية
ملتقى
يتبادلونها هناك .لذا أقترح على البلديات
المدارس من خالل استحداث
استكمال مسيرة ً
ّ
سنوية.
مهرجان يصبح عادة

تواصل

أنطوان فاضلّ ...
ترسخت ذكرياتي في قرنة شهوان

ٌ
له في عالم التكنولوجيا واالتصاالت بصمة
ّ
«السلكية» عابرة للجغرافيا .في قرنة شهوان،
ً
وتحديدا في زوايا منزل زاهية أبي كرم ّ
شبت
ٍّ
عشق
عائلي
كنف
في
ٍ
ُ
أح�لام ذاك َالشاب ّ
َ
وترابها فتجذر فيها .لم تقو ثورة
المنطقة
المعلومات التي غرق في تفاصيلها على
محو أجمل الذكريات من طفولة أنطوان
فاضل وشبابه وشيبه ،فبقي ً
وفيا للمنطقة
ُ
التي يقطن فيها .ا ل��ي��وم ي��واظ��ب الرجل
ْ
مجالي
من خالل شركاته المتخصصة في
التكنولوجيا واإلتصاالت وعلى رأسها مجموعتا
«أوليفيستي» و»أبيال» وشركة  IDMعلى تأمين
أفضل الخدمات للمنطقة .أنطوان فاضل في
سطور:
كيف يسرد أنطوان فاضل نفسه في سطور؟
ٌ
ّ
ٌّ
متحد ر من
ع���ادي
م��واط��ن
أن��ط��وان فاضل
البوشرية .أنا رجل أعمال في مجال التكنولوجيا
والتلكوم ،وفي الوقت نفسه أتعاطى في
المستوى العائلي
مجال ٌتوزيع أدوية .أما على
ٌ
فمتأهل من لينا ولي  3أوالد :ابنة متزوجة
وولدان خارج لبنان .أنجزت تحصيلي العلمي
سيدة الجمهور ،أم��ا دروس��ي
في مدرسة ُ
الجامعية فأتممتها في الجامعية اليسوعية
ُ
حيث حزت شهادة في إدارة األعمال.
ُّ
وأي م��ك��ان� ٍ�ة يشغل أن��ط��وان ف��اض��ل على
المستوى المهني؟
ّ
مسمى مجموعة
أمتلك قرابة  30شركة تحت
«أوليفيستي» التي أترأس مجلس إدراتها،
كذالك رئيس مجلس ادارة مجموعة «أبيال».

أما في مجال «التيليكوم» فأترأس مجلس
إدارة «ُ .»IDM
متى بدأت حكايتك مع قرنة شهوان؟
شهوان منذ أبصرت عيناي النور.
أعرف قرنة
ّ
في بادئ األمر قطنا ضهور الشوير ،لكن والدي
ً
ّ
وتحديد ا في
شب ونما في قرنة شهوان
«المونتانا» في بناية زاهية أبي كرم ،وكان
ذلك في العام  1975إال أننا كنا ّ
نتردد ً
يوميا
تي طحينة وقشيشو ّ
لزيارة ّ
عم ْ
وعمي أسعد،
جميعهم كانوا يسكنون في قرنة شهوان (آل
عبيد :روجيه وملحم وأسعد) .لم نترك مبنى
الحياة،
زاهية أبي كرم إال عندما غادرت
والدتي ً
ُ
ُ
واشتريت منزال في
فارتبطت في العام 1984
أستطع مغادرة المكان بعدما
قرنة شهوان .لم
ِ
ّ
ترسخت ذكرياتي فيه.
ُ
ً
علما أنني سكنت في حي ًكرم الزيتون في
ُ
األشرفية وما زلت أمتلك منزال هناك.
ّ
ك��ي��ف ت��ق� ّ�ي��م ت��ب��ن��ي ب��ل��دي��ة ق��رن��ة ش��ه��وان
لبعض الخطوات التنموية المرتبطة بمجال
ّ
الخاص بنا؟
الموقع ً
التكنولوجيا وعلى رأسها ُ
ُ
إطلعت على هذا الموقع ووجدته ممتازا وخطوة
ّ
ّ
متقدمة ورائدة في مجال التكنولوجيا .نثمن
ً
فعال هذه الخطوة ونصبو الى التآزر معكم
ّ
في ه��ذا المجال لجهة مد كم بـ Y Max
بغية تأمين تغطية شاملة للمنطقة بالخلوي
ُ
الم َمكنن  ،Mobile Internetولكن قد ال تغدو
ّ
هذه الخدمة ضرورية في حال استطعنا تأمين
«الجيل الثالث» .3G
ّ
«الجيل الثالث» قد يتطلب من المواطنين

تعرفة ّ
معينة ،أال ً يمكن تأمين خدمة الـ
خاص في أماكن
 WIFIللجميع مجانا وبنوع ً
ّ
التجمعات (قرب الكنيسة مثال)؟
ً
قطعا يمكن إنجاز ذلك ونحن جاهزون لتأمين
ّ
هذه الخدمة ،وكانت لنا تجارب عدة في هذا
المجال أهمها وآخرها تأمين هذه الخدمة
في الحديقة العامة في منطقة السيوفي-
األشرفية .ونحن نعد بدراسة هذا الموضوع
على مستوى تغطية المنطقة وفي أماكن
ّ
التجمع التي تحددونها.
م��ا ه��ي ال��خ��ط��وات التي يجب أن نتبناها
ّ
كبلدية على مستوى تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت؟
من الجوهري أن تعالجوا معضلة شبكة
الخطوط الخلوية في زوايا محددة من القرنة
حيث تكون الشبكة ضعيفة وذلك من خالل
تواصلكم مع شركة «ألفا و م ت س» لتأمين
تغطية مثلى.
الى أي مدى تواكب البنى التحتية المحلية
ما وصلنا اليه على مستوى الحزمة العريضة
BroadBand؟
ّ
تسعى ك��ل البلديات ال��ى توسعة البنى
ّ
التحديثات يتجسد
التحتية وتطويرها ّ ،وآخر ُ ِّ
البصرية التي لز َمت الى بعض
في األلياف
صانعي الخلوي .وهذه التوسعة تشمل بيروت
ّ
برمتها ،ولكن المشكلة الوحيدة لـ  DSLفي
قرنة شهوان تكمن في بعدها الجغرافي
عن ال�����ـ ،Centraleل��ذا في ح��ال لم تعمل
ّ
البصرية يمكن اللجوء ببساطة الى الـ
األلياف
.Microwave link
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تواصل

جورج خوري :أحب المنطقة
آن
النها حديثة وقروية في ٍ
ٌ
ّ
ريادة ّ
متشعبة االتجاهات أفلح جورج
خاصة
هي
خوري ،رئيس مجلس إدارة ،My Home Holding
لنجاح بنى مداميكه
كأساس
ترسيخ
قواعدها ً ٍ
ٍ
في ً
صغيرا فغدا ً
كبير ا .ال يخفي ذاك الرجل
حلما
ّ
المتمسك بأصوله البيروتية ،والتي يترجمها في
ّ
عضويته في بلدية ًبيروت ،عشقه لقرنة شهوان
التي قطنها صغيرا و ب��ذر فيها نجاحاته التي
ّ
ّ
لـ»حكيم» و»خوري هوم»
تجسدت في افتتاح  4فروع
في المتن وحده .معه هذا اللقاء:

علمنا أن «خ���وري ه���وم» اش��ت��رت شركة
ّ
«حكيم» ،ما صحة الخبر؟
هذا صحيح ،باتت “ ”my holding homeتملك
ّ
«حكيم» بالكامل ،وستكونان شركتين
مجموعة
شقيقتين متكاملتين ومتنافستين في الوقت
نفسه ،إذ سنتبنى مبدأ الفصل في المنتجات
والزبائن “differenciation de produits et de
بضاعتيهما ستختلفان ،ما
ً
ً ”clientsبمعنى ًأن ً
سيولد حتما تنافسا شريفا ومطلوبا بين الشركتين.

ما هو الوضع االجتماعي والعائلي لـ جورج
خوري؟
جورج خوري ،متزوج منذ  25سنة من ريتا كركور،
ولي منها ً  3أوالد ،لمى وغابرييال وجان بول .لمى
( 24ع��ا م��ا ) ،تنجز «الماستر» في ا ل��ـ business
 administrationفي جامعة الـ  ، L.A.Uوغابرييال
ً
الجامعية الثانية في الجامعة
( 19عاما) في سنتها ً
نفسها .وجان بول ( 13عاما) وهو في الصف السابع
أساسي في الـ «أتينيه دو بيروت».
أنا رئيس مجلس إدارة “”my home holding
التي تملك مجموعة من الشركات في لبنان من
بينها «خوري هوم».

كيف تدار «خوري هوم» اليوم؟
هو أخي طوني خوري،
لشركة «خوري ًهوم» رئيس ٌ
وهي ناجحة جدا .ولدينا صندوق اهتم بمجموعتنا
بسبب نجاحها .وأمضينا  6أشهر من المفاوضات
ووقعنا
قبل التوصل الى اتفاق األسبوع الماضي،
ً
عقد شراكة معه يمنحه نسبة  16في المئة تقريبا
مجموعتنا ،والهدف من هذا االتفاق تطوير
من
ً
الشركة إداريا.
في هذا االطار ،ال يمكننا أن نغفل القفزات النوعية
التي حققتها «خوري هوم» في األسواق اللبنانية،
كما حازت المرتبة األولى في لبنان بعد  10سنوات
من انطالقتها فقط.
ماذا عن «خوري هوم» في منطقة المتن ؟
ً
ً
هوم» المتن عموما والمتن ًاألوسط خصوصا
«خوري ً
أساسي جدا لنا .فمن أصل  12فرعا يملكها «خوري
ّ
و»حكيم» في لبنان ،لدينا  4في المتن .ونحن
هوم»
نعد المتنيين بأننا سنتوسع في هذه المنطقة أكثر،
ّ
لنسهل عليهم الكثير .ولهذه الغاية ،نعمل على
إنجاز فرع جديد سيكون في انطلياس (أوتوستراد
الرابية) ،وهو مشروع يمتد على مساحة  4االف متر
مربع ،مع مواقف مؤمنة للجميع ،وسيتم افتتاحه
بعد شهرين أو ثالثة أشهر.
َ
َلم اخترت السكن في قرنة شهوان؟
هي ليست المرة األول��ى التي أسكن فيها في
المتن األوسط .فعندما تركنا منزلنا في األشرفية
في العام  ، 1982أتينا الى أليسار -مزرعة يشوع،
اختار
وهناك انطلقنا .وعندما ًنقل أخي موقع سكنه ً
منطقة البياضة .وأنا حاليا أسكن في البياضة أيضا
ألنها حقيقة من أجمل مناطق المتن األوسط إذ
تحافظ على طابع المدينة العصرية ،مقابل ارتقائها
بالطابع القروي لمزرعة يشوع .وهذه الثنائية تمنح
المنطقتين فرادتهما.
على مستوى آخر ،أنت عضو في مجلس
بلدية بيروت .ماذا تقول عن هذه التجربة؟
أنا ابن األشرفية ،رغم كوني من سكان المتن ،وهذا
فخر لي  .وننظر الى بلدية بيروت كأنها الشقيقة
الكبرى لكل بلديات لبنان .ورغم أن بلدية بيروت
تترأس كل بلديات لبنان ،فإن هذا الواقع ال يمنعها
من أخذ دروس والتعلم من الشقيق الصغير وهي
بلديات أخ��رى كبلدية البياضة وقرنة شهوان
ً
مثال ،التي نتعلم منها الكثير كالنظافة وتقسيم
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الشوارع ...أمر مميز أن تكون في موقع يدفعك الى
الساعة أنجزنا الكثير وما زال ً لدينا
الخدمة .حتى ً
الكثير لننجزه أيضا ،ونحن نعد أهلنا به تباعا.
تقنيات التواصل باتت جوهرية حول العالم
الذي غدا «قرية صغيرة» ،فكيف تعملون في
«خ��وري هوم» على مواكبة التطور؟ وماذا
ينقص لبنان في هذا المجال برأيك؟
التواصل وتقنياته الحديثة والمتجددة باتت من
تتحكم بحياة الناس ،لذا
أكثر األمور جوهرية كونها ً
نعمل في «خوري هوم» دائما على توفير األفضل
واألحدث لزبائننا بهدف تسهيل أمورهم .وإذا كانت
لدينا بعض النواقص في بعض الفروعّ ،
فمرد ذلك
الى قلة الطلب عليها .لكننا نعد زبائنا بمعالجة كل
شيء ،وبتأمين شتى مستلزماتهم .وعلى أي حال،
هذا ما عودناهم عليه منذ انطالقتنا.
اليوم «خوري هوم» قادر على إيصال رسائله الى
مستهلكيه من خالل موقعه اإللكتروني ،وتأتينا
طلبات كثيرة من َلبنانيين يعيشون في الخارج
الى
يطلبون منا أن نسلم أغراضهم
وهداياهم ً
ً
أهلهم .لكن رغم ذلك ،وكون لبنان بلدا صغيرا ،
يفضل الكثيرون أن ينزلوا الى الشارع ويتسوقوا
بأنفسهم.
كما أن أخبارنا يعرفها الناسُ من خالل تواصلنا
الدائم مع العالم ،ونتأمل أن ت َّ
عمم هذه التجربة
على القطاع العام.
وفي هذا المجال ،أقترح على البلديات أن تكون
لديها نشرات مكتوبة لألشخاص الكبار الذين ال
التقنيات اإللكرونية ،كما يجب
يجيدون استخدام ً
تشجيع الشباب دائما على اللقاءات والنشاطات
االجتماعية ،ال��ى ج��ا ن��ب تصفحهم «الموقع
الرسائل القصيرة
اإللكتروني» وا ل��ـ واستخدام ً
 SMSواالنترنت ،ألنها مهمة جدا لتعزيز تواصل
بين الناس.
هل تنتمي الى أي جمعية خيرية
اجتماعية؟
أو
ً
ليس فعال لكنني أساعد فقط من خالل عملي في
ناهيك عن مبادرات شخصية مني
بلدية بيروتً ،
فقط ،ولست عضوا في أي جمعية.

تواصل

هاروت سامويليان :احب المنطقة ومرتاح فيها
مصرفي من الطراز األولّ ،
تدرج من موظف
ً
عادي وص��وال الى منصب نائب حاكم
مصرف لبنان .هو ناشط في هيئات
وجمعيات ع��دة .فنان بالفطرة ،ورجل
األرقام بالتمرس والخبرة ،والمحاضر بسعة
اطالعه .إنه هاروت سامويليان ،الذي كان
لنا معه الحديث التالي:
كيف تعرف عن نفسك ؟
هاروت سامويليان ،نائب حاكم مصرف
لبنان ،دخلت المجال المصرفي منذ عام
 ،1963وما زلت فيه الى االن .عينت نائب
حاكم مصرف لبنان أول مرة عام 1993
 ،وكما هو معلوم ،ف��إن م��دة التعيين
في هذا المنصب هي  5سنوات فقط.
تم التجديد لي عام  ،1998وبقيت في
المنصب نفسه حتى عام  .2003وعندما
لم يجدد لي ،رجعت الى القطاع المصرفي
حتى عام ،2009إذ أعيد تعييني من
حاكم المصرف
جديد في منصب نائب ً
المركزي الذي أشغله حاليا .وأنا مسؤول
عن المحاسبة وأس��واق المالية ،وعضو
في لجنة ا حتيا طي ا لبنك ا ًلمر كز ي ً.
ومنذ سنوات ،أسست مصرفا لبنانيا
في أرمينيا .أحمل شهادات الجامعة
اليسوعية ،وجامعة مونتريال ،...كما ألقي
جامعات عدة في لبنان
محاضرات في
ً
(جامعة هايكازيان مثال) والعالم (جامعة
شيكاغو.)...
ما هو وضعك العائلي واالجتماعي؟
أن��ا م��ت��زوج ،ول��دي ول���دان .زوج��ت��ي من
عائلة بقرادونيان ،أما ولداي فأحدهما
في أرمينيا واآلخر لديه مكتب «غرافيك
ديزاين» في لبنان .ترأست مرتين الهيئة
ا لتنفيذ ية ا لعليا للطا ئفة ً ا أل ر منية
األرثوذكسية ،كما كنت عضوا فيها .كما
أني عضو في جمعية خيرية  ،وفي الـ
،”world union
“of arab bankers
ً
وفي هيئة عالمية مهمة جدا تقوم بدور
الـ “ ”supervising authorityلصندوق
النقد الدولي ،ومقرها في واشنطن.

وجعلت الموسيقى والفن ألوقات الفراغ
وكهواية فقط .
أخبرنا عن تاريخك مع منطقة قرنة
لها مكانة مميزة لديك؟
شهوان التي ً
كنت أسكن أوال في منطقة الربوة ،لكن
منذ حوالي  7سنوات ق��ررت االنتقال
في منطقة قرنة شهوان ،وأنا
للعيش ً
مرتاح جدا هنا .وهذا يعود الى البلدية
وأع��ض��اء المجلس
الكريمة ورئيسها
ً
البلدي الذين يقفون دائما الى جانبنا وال
يتوانون عن تأمين حاجات أهل المنطقة
في أدق تفاصيلها .ونشكرهم باسم أهل
المنطقة جميعهم على أتعابهم وعلى
كل ما يقدموه.
ما رأيك بوسائل االتصال والتواصل؟
وكيف يجب ان نستغلها للتقرب من
الناس برأيك؟
ب��ات التواصل ووس��ائ��ل االت��ص��ال من
أهم األمور في العصر الحالي ،وأهنىء
بلديتنا على سعيها الدؤوب لتفعيله.
وفي هذا االطار ،أشدد على أن التواصل
يجب أن يكون بين الناس وبينهم وبين
البلدية ،وهنا نقول ان االنترنت مهم لكن
مخصص
األهم أن يكون لدينا «سايت»
ً
للتواصل بين البلدية والناس يخلق نوعا
من التفاعل المستمر بينهما ّ ،و يشكل
مساحة للتالقي واالجتماع وبث ً األفكار،
وهو أهم ما يمكن أن ننجزه فعال.

ما هي هواياتك؟
لدي هوايات ع��دة ،أهمها في المجال
الموسيقي .فأنا أعزف على البيانو ،وكنت
أغني وأتعامل مع موهبتي في الغناء
بجدية إذ اشتركت في مسابقات عدة
لمحبي الغناء ،وكانت إحداها في منطقة
عاليه .كما أني دخلت هذا المجال من بابه
التي
العريض ،فصرت أغني في الحفالت
ً
كان المصرف الذي كنت أعمل فيه قديما
يرعاها ،وأص��درت أسطوانات بصوتي
وأديت أغنيتين من كلمات الفنان الكبير
ّ
بيانو
ولدي في منزلي
الياس الرحباني.
ً
ومايكروفون ،لكني قررت أن أبقى مصرفيا
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اجتماعيات

زجل
بدعوة من المجلس البلدي لقرنة شهوان
وعين عار وحبوس وبيت الككو ،ورعية كنيسة
مار بطرس وبولس ونادي النهضة الرياضي
الثقافي.
أقيمت حفلة زجل احيتها جوقة المسرح
في ساحة كنيسة مار بطرس وبولس في 28
آب بحضور اكثر من  400شخص من مختلف
القرى المجاورة.
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اجتماعيات

لقاء بمناسبة
عيد ارتفاع
الصليب
للسنة الثانية على التوالي وحرصا" منها
ّ
القيمة  ،جمعت
للمحافظة على تقاليدنا
بلدية قرنة شهوان – عين عار -بيت الككو
والحبوس األهالي للمشاركة في احتفال مميز
أقيم ليلة عيد ارتفاع الصليب في المنطقة
المخصصة للمشاة.
بعد كلمة الترحيب لرئيس البلدية ،افتتح
اللقاء حضرة الخوري موسى الحلو بكلمة
شرح من خاللها معاني العيد تبعها رسيتال
ترانيم دينية من وحي المناسبة أحياه
الثنائي سامي ورانيا مراد ساهم بخلق جو
مميز لهذا اللقاء.
وفي النهاية أوقدت النار من قبل كشافة
مار يوسف قرنة شهوان امام جمهور تعد
 800شخص.
وكعادتها ب��ادرة عناصر الدفاع المدني
بإطفاء النيران في نهاية السهرة وهم
دائما" مشكورون لوجودهم والتزامها الى
جانب االهالي.
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اندية

مهرجان نادي ماريوسف بيت الككو السنوي
ّ
نظم نادي مار يوسف بيت الككو مهرجانه
الرياضي السنوي حيث افتتحه مساء االحد11
ايلول برعاية مدير عام وزارة الشباب والرياضة
ممثال باالستاذ ايلي شاهين  ,حضر االفتتاح
رئيس بلدية قرنة شهوان عين عار بيت
الككو والحبوس االستاذ جان بيار جباره
واعضاء البلدية والرئيس السابق للبلدية
االستاذ نادر جباره ومختار بيت الككو السيد
البير االشقر وكاهن الرعية االب ايلي عدوان
واعضاء الوقف واالخوية ورئيس نادي قرنة
شهوان السيد فارس جباره وجميع االهالي
واالصحاب .
بدأ المهرجان عند السابعة بالنشيد الوطني
اللبناني تاله مباشرة رقصة حلوة لصبايا
البلدة ,ثم عرض للفرق الرياضية في النادي
تسلم بعدها كل العب ميدالية تقدير قدمها
االستاذ شاهين ورئيس البلدية والمختار ,
بعد ذلك تكلم رئيس النادي وليد االشقر
مرحبا بالجميع شاكرا كل من دعم وساهم
بانجاح ك��ل نشاطات ال��ن��ادي ش��ار ح��ا عن
الرياضة وفوائدها  ,بعد ذلك القى ممثل
مدير الشباب والرياضة االستاذ شاهين كلمة
شكر فيها النادي على هذا العمل داعما لكل
النشاطات الرياضية الحيوية  ,وتسلم بعدها
باسم النادي درعا تذكاريا بالمناسبة .
بعد ذلك قدم عرض استعراضي رائع ّ
شد
انظار كل الحضور ,واختتم االفتتاح برقصة
للصبايا كما البداية  ,بعدها انطلقت االسهم
النارية معلنة افتتاح الدورة الرياضية التي
بدأها فريقا كرة السلة نادي بصاليم ونادي
مار يوسف بيت الككو واستمرت ال��دورة
حتى الجمعة  16ايلول تخللتها دورات في
كرة السلة والكرة الطائرة والميني فوتبول
شاركت فيها اغلبية االندية الرياضية ,
واختتم المهرجان مساء السبت  17ايلول
بعشاء قروي رائع اعده ونظمه شبيبة كنيسة
مار يوسف بيت الككو استقطب عددا كبيرا
من الحضور الذين ادهشوا بالبرنامج واالداء
والخدمة الجيدة .

ً
ً
التيرو أيضا وأيضا
بعد النجاح الذي تالقيه كل مرة المباراة
في « التيرو» عاد النادي الثقافي الرياضي
في قرنة شهوان الى تنظيم مسابقة جديدة
وذلك نهار االحد  2تشرين االول  2011اشترك
فيها  25راميا».
ساهمت البلدية كعادتها بتنظيم المرور
عبر عناصر الشرطة وبالتحضير من خالل فرق
العمال وخاصة بتقديم
« ترويقة « قروية تضيف جوا» عائليا» الى
المباراة
وقد جاءت النتائج كالتالي :األول :غسان
المزوق والثاني :ريمون يحيا والثالث :نصر
اغناطيوس
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شبابيات
The lost generation
I had spent all my life studying
to get into a top UK university,
in the hope that I would one
day graduate and land myself a
great job with a top company.
Little did I know that when I was
about to graduate, the entire
western world economy would
fall to its knees and 1.5million
people (mainly graduates) in the
UK alone would be out of work.
Suddenly my 2 degrees and
various qualifications didn’t mean
anything. It was all about past
experience and employers were
expecting people to work longer,
harder and for a lot less, In the
knowledge that any employee
can and will be easily replaced.
Two years passed while I was
frantically trying to get into
the job market, I found myself
working for charities, call centres
and start up companies, either
for free or for very little, just so
I wasn’t sitting at home doing
nothing;
Until one day, I had made it.
I’m not too sure about how
bad the current economy is
in Lebanon, but my advice
to anyone who is in a similar
position to me, don’t give up,
though impossible at times;
Because one day, you too will
make it.
They call us the lost generation.
Let us change it and let us make
the most of it.
Thierry Elie Zoghbi

Think Again
Are you a smoker? Are you a person
who avoids going to public places
because you get bothered by the
scent of smoke? I will not talk about
the harmful effects of smoking (we all
know them) but I would like to discuss
“smoking in public areas” and how
this affects non smokers.
We appreciate the law that prohibits
smoking in public places. It’s a step
forward toward a tobacco free
world. Meanwhile, non smokers
can “enjoy” a non smoking area in
every restaurant. For the time being,
the non smoking area is embedded
with the smoking area which makes
the non smoking area just a name.
Hopefully, with time, the rights of
non smokers will be more and more
taken into consideration.
Finally, I would like to point out that

smoking is not strength; it is a kind
of weakness: depending on a small
stick of tobacco leaves wrapped
with thin paper. Will you allow that
small killer to take control of you?
Your health? Your life? Are you that
weak? Hopefully not.
So think again!
		
Tina Mikhael
				

Champions League Football
If you walk around any university and listen in to what the young men of our
generation are talking about, it’s usually about one of the following four hot
.topics: newest cars, newest phones, prettiest girls, and last but not least football
The Champions League has started. You can see everywhere somebody
wearing the jersey of his favorite
team hoping this year will be the
year they will get their hands on
the golden chalice of football: The
.Champions League Trophy
There are many favorites this
year the most obvious one being
Barcelona as they have won the
trophy two times in the last three
years. Many teams have great
hopes, including Real Madrid,
Manchester United, AC Milan,
Inter Milan and Bayern Munich
who all have strong squads
capable of getting the trophy back. Teams like Chelsea, Manchester City, and
Arsenal all want to win it for the first time to prove they deserve to be at the
top of Europe and get a place in history
							
Simon Fayad

خبرة شبابية بيئية ومفيدة
، فإستوحضت األمر فإذا هي لفرز النفايات،من األشياء التي لفتتني عندما قمت بزيارة إلى نيويورك هو وجود مستوعبات صغيرة امام كل منزل
 أعجبني األمر وأخذت بعض الوقت.المنازل أن يلتزموا به
 وهذا واجب ًعلى كل أصحاب، للبالستيك أو للزجاج،حيث يخصص المستوعب إما للكرتون
ً
 ثم أصبحت.فوائد الفرز والتدوير
ً  وخاصة بعد أن علمت، أخذت أعمل وفقا لهذه الفكرة، وبما أن كل شيء يصبح مع اإلنسان عادة،للتأقلم معه
، وكانت صدمة لي ألنه ما زال. فالنفايات ترمى سويا،جدوى
ّ  وبعد عودتي إلى لبنان حاولت فعل نفس الشيىء ولكن دون.أستمتع بفرز النفايات
.الوقت
مرور
مع
تنجح
الفكرة
هذه
عل
، حتى ال نفقد األمل، لكن. أناس يعتبرون بأن فرز النفايات مضيعة للوقت،حتى اليوم
ّ
سيسيليو حنا
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