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الحّواط استقبل فرعون ووفًدا سياحًيابلدية قرنة شهوان تحتفل بفوزها

رئيس وأعضاء الالئحة الفائزة     

مت بلدية قرنة شهوان-عين 
ّ
نظ

عار-بيت الككو-الحبوس الُمنتخبة 
 حاشًدا في ساحة 

ً
ا احتفال

ً
حديث

قرنة شهوان لمناسبة فوزها كاملة 
مع المختارين الثالثة في النتخابات 

البلدية والختيارية األخيرة.

 الكتيبة الهندية أطلقت »البيت األخضر« في كفرشوبا
أطلقت الكتيبة الهندية مشروع 
»البيت الخضر« في أح��د مراكزها 
ال��ح��دودي��ة ف��ي ب��ل��دة كفرشوبا 
وه��و عبارة عن غرفة من العبوات 
لفارغة تحافظ على  ا لبالستيكية  ا
الحرارة في داخلها بهدف زرع بذور 
نبتة الف��وك��ا وتربيتها ال��ى حين 

ل��ى الهند  ا ع��ودة عناصر الكتيبة 
وزراعة هذه الشجار قرب منازلهم. 
والهدف من هذا المشروع كان جمع 
عبوات مياه الشرب الفارغة والتخلص 
منها بطريقة بيئية، إضافة الى جمع 
بعض المواد الموجودة في المراكز 
الهندية الحدودية والف��ادة منها 

في هذا المشروع. والغرفة التي تبلغ 
مساحتها نحو 4 أمتار بارتفاع مترين 
العبوات  المتر تتألف من  ونصف 
وبعض اللواح البالستيكية والنايلون 
والخشب بهدف حفظ الحرارة وتكوين 
بيئة يمكن للشتول أن تنمو داخلها 

بشكل سليم.

وحضر الحفل العام أكثر من ألفي 
شخص من فاعليات سياسية وأبناء 
القرى األرب��ع الواقعة تحت نطاق 
ٌء مفتوح  لبلدية حيث ك��ان عشا ا
مجاني لجميع الحاضرين ومظاهر 
احتفال وبهجة حفلت بها ساحة 

البلدة وسماؤها.
إش��ارة ال��ى أن الالئحة الفائزة 
تتألف من جان بيار جبارة رئيًسا، 

هشام مكرزل نائًبا للرئيس، زياد 
الزغبي، ديزيره الزغبي، رجينا أبي 
كرم، يوسف زعرور، سمير الهيبي، 
جويس الحاج، جان كلود المندلق، 
جوزف غبالي، شربل غرفين وعمر 
األشقر. أما المختارون الفائزون فهم: 
أنطوان الزغبي عن قرنة شهوان، 
سامي مندلق عن عين عار، وألبير 

األشقر عن بيت الككو.

صدى البلد  

صدى البلد  

 – جبيل  بلدية  رئيس  إستقبل 
بيبلوس زياد الحواط وزير السياحة 
ميشال فرعون ونظيرته الفلسطينية 
ع��ام منظمة  م��ي��ن  أ رول معايعة، 
م��م  أل ا لهيئة  لمية  لعا ا حة  لسيا ا
المتحدة طالب الرفاعي وعقيلته في 
لقاء ضّم المدير اإلقليمي للمنظمة في 
منطقة الشرق األوسط عمر عبد الغفار، 
أمين سر المجلس األوروبي دومينيوني 
ي���ة  ر إلدا ا ة  ر لمستشا ا نو،  ستيفا
المستشار  م��ورف��ي،  تنا  إ للمنظمة 
السياحي والثقافي للمنظمة جين وو، 
عدًدا من السفراء، وممثلين عن القطاع 

السياحي الرسمي والخاص. 
وتمحور اللقاء حول إحياء طريق 

الفينيقيين وضرورة وضع آلية لحسن 
تنفيذه وتطبيقه، ودع��م التحاد 
األوروب���ي لهذا المشروع الحيوي 
ن��ه يستحدث  أ للمنطقة، خصوًصا 

عدًدا كبيًرا من الوظائف ويؤّمن فرص 
عمل جديدة ويعزز دور المجتمعات 
في رفع القَيم النسانية والثقافية 

والحضارية.

حفل ترنيمي مشرقي في “األنطونية”
تقدم كلية الموسيقى وعلم الموسيقى في الجامعة 

األنطونية احتفالية “مارانا تا” حفل ترنيمي مشرقي 
من الكتاب المقدس ومن الليتورجيات المارونية 

والبيزنطية والسريانية والقبطية والالتينية ومن الشعر 
الصوفي العربي، برعاية مشتركة من المطران جورج 

خضر ومن المطران سمعان عطا الله، اداء مجموعة 
الجامعة األنطونية للترنيم الكنسي المشرقي، إعداد 

وتلحين وإدارة وكمان نداء أبو مراد، ترنيم وعود محمد 
عياش، ترنيم مخايل الحوراني، نجوى حبشي بمشاركة 
األب يوسف فخري األنطوني. وتسعى الحتفالية إلى 

اإلضاءة على حيوية تلك الكنائس وعلى تجذرها الثقافي 
الروحي في أرضها ومشرقيتها، متحدة في المسيح 

يسوع. ويأخذ هذا السعي شكل برنامج ترنيمي مشترك، 
يحاكي ليتورجيات الكنائس المشرقية، في مسار 

جامع من البشارة إلى العنصرة، وعبر ترنيم مقتضب 
لروايات الميالد والعشاء السري والصلب والقيامة، 

وصول إلى النداء اآلرامي الختامي للكتاب المقدس )سفر 
الرؤيا(،”مارانا تا!” أي “ربي تعال!”. يؤدي الحتفالية 
أعضاء مجموعة الجامعة األنطونية للترنيم الكنسي 
المشرقي، الوافدون من مشارب متعددة، يجمعهم 

السعي إلى تجدد متأصل عبر مسلك التقليد التأويلي 
الموسيقي، وذلك في سياق عملهم في كلية الموسيقى 

وعلم الموسيقى في الجامعة األنطونية، بإشراف 
عميدها. تقام هذه الحتفالية للمرة األولى في كنيسة 

سيدة الزروع في الجامعة األنطونية في 2 حزيران 2016، 
تمهيدا لنتقالها إلى كنيسة القديس روكز في باريس، 
في 13 و14 تشرين األول 2016، بدعوة من دار ثقافات 

العالم.

لقطة جامعة من اللقاء يتوسطها فرعون     الوكالة الوطنية


