
 مّرت ... 
ٌ

سنة
ِقمنا كمجلس 

ُ
أ  

ً
منذ سنة تقريبا

بلدي لقرى قرنة شهوان، عين عار، 
بيت الككو والحبوس، على الخدمة 
منا األمانة كان 

ِّ
العامة. منذ أن ُسل

تحّدينا األول مع الوقت وقد آلينا 
على أنفسنا أن نبادر الى الخدمة 
 
ً
ونــخــرق الــرتــابــة لنضيف قيمة
ا المحيط االجتماعي الذي 

ّ
ويحثن

لب إلينا أن نقوم بخدمته. 
ُ
ط

ر أّي بعٍد من أبعاد 
ّ
أردنــا أال نوف

الخدمة العامة ضمن األطر المتاحة 
لنصوص  ا و ألنظمة  ا بحسب  لنا 
المرعية اإلجراء، فلقد شمل عملنا 
ما هو إجتماعي وثقافي وبيئي 
لتحتية  ا لبنى  با ومــا هو متصل 
واألمن المدني وغيرها من األبعاد 
التي حرصنا أن نطالها جميعها 
مبتعدين عن السياسة وهو محظوٌر 
زتها 

ّ
كان في صلب قناعتنا التي عز

حكمة الكبار في قرانا.
لكم هو الحكم على ما قمنا ونقوم 

به ... 
 وبعد مرور سنة على والية المجلس 
ط الضوء على أمٍر هو 

ّ
أوّد ان أسل

غاية في األهمّية بالنسبة إلينا 
وإلـــى انــدفــاعــنــا كمجلس بلدي 
فــي كــل مــا نقوم بــه. هــذا نقول 
بمحّبة خالصة وبموضوعية علمية 

وصافية. 
إن الخدمة العامة تستوجب في 
معظم االحيان اتخاذ الــقــرارات. 
 قراٍر محكوٌم بمبدأ النسبية 

ّ
وكل

ــٍر أنت  relativity. فأمام أي أم
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تحتاج إلى قرار ، إلى مبادرة ؛ وفي 
هذا أنت أمام أمرين أو خيارين: 
ر للواقع واإلحجام عن 

ّ
فإما التنك

المبادرة وإما المبادرة باإلستناد 
الى قراٍر يؤخذ بموضوعية / بعد 
 
ً
الشورى / بنّية صافية / تحقيقا
ر به 

ّ
للصالح العام. وما نوّد أن نذك

بعد سنة على والية المجلس هو أّن 
هذه المقّومات االربع هي الثوابت 
التي تعَهدنا وال نزال على أن تحكم 

قراراتنا. 
 
ً
ــا محكوما ــرارن ــذا يبقى ق مــع ه
بالنسبية ككل قرار فما من مطلق 
في متناول البشر. ومن هنا تسّمى 
الصالحية التي يتمتع بها المجلس 
ها 

ّ
في كثيٍر من الظروف اإلدارية بأن

بية.  إستنسا و صالحية  أ سلطة 
زها 

ّ
ما نعز

ّ
ن إ وهــذه كي تصيب 

بالشورى ضمن المجلس وخارجه 

وبالموضوعية هادفين إلى تحقيق 

الصالح العام بكل نيٍة صافية.  وفي 

ها أي الصالحية 
ّ
مطلق األحوال فإن

التي نتمتع بها قيد رقابة سلطة 

الوصاية ال بل وفي الكثير من األمور 

التقنية تخضع القرارات لرقابة 

ر  القرا ق نفاذ 
ّ
هيئات عامة يعل

البلدي على موافقتها.

 لكون كل قرار يحتمل الرأي 
ً
ونظرا

المضاد، يأتينا من يحاول ترطيب 

الخاطر عند االنتقاد الذي في بعض 

األحيان فاق المقبول بذكر المثل 

المأثور: ” نصف الناس أعداٌء لمن 

ي األحكام ”. وهذا المثل نرفض 
ّ
ول

مبدأه فنحن نسعى في ما نقوم به 

لكسب محّبة الجميع ولنجمع الكل 

 عامة مثالية أساسها 
ً
ولنؤّدي خدمة

االندفاع ومبتغاها تحقيق الخير 

العام. 

بعد سنة ... نشكر كل من آزرنا وكل 

من أثنى على ما قمنا ونقوم به. كما 

ه صارحنا 
ّ
 ألن

ً
ظا

ّ
نشكر من أبدى تحف

 
ً
ورأيه نوقش وعندما كان مستساغا

أخذنا به. 

فــي خــتــام هــذه الكلمة نعاهد 

بأن نتابع الخدمة بنفس الزخم 

ا كما منذ سنة 
ّ
واالندفاع ، واقبلوا من

صادق المحبة واالحترام.

                                 المهندس جان بيار جباره

                                    رئيس البلديه
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رسميات

الحدائق
قرار رقم 97

ان مجلس بلدية قرنة شهوان – عين عار 
– بيت الككو والحبوس والمنعقد بجلسة 

مكتملة النصاب بتاريخ 2010/8/5
وتعديالته  لبلديات  ا نــون  قــا على  ء  بــنــا
(الــمــرســوم االشــتــراعــي رقــم 118 تاريخ 

(77/6/30
بناء على القانون رقم 2001/388

عرض الرئيس موضوع مشروع ضم الحدائق 
الخاصة الى الملك البلدي الخاص الناتجة 
1380/ من منطقة  عن افــراز العقار رقم /
قرنة شهوان ذات االرقام /2602-2591-
2603-2620–2621-2626/ قرنة شهوان 
العقار  ز  افرا لناتجتين عن  ا والحديقتين 
رقم /1349/ قرنة شهوان ضم اليه /1350/ 
قرنة شهوان ذات الرقمين /2657 و 2658/ 

قرنة شهوان 
وبعد البحث والتداول 

يقرر ما يلي:
المادة االولى:

الموافقة على ضم الحدائق الخاصة ذات 
االرقام /2620-2603-2602-2591–2621-
ز  ا فــر ا لناتجة عن  ا 2626/ قرنة شهوان 
 2657 1380/ والعقارين / العقار رقــم /
ز  لناتجة عن افرا ا 2658/ قرنة شهوان  و
العقار رقم /1349/ من منطقة قرنة شهوان 
العقارية الى الملك البلدي الخاص بموجب 

القانون رقم 2001/388
المادة الثانية:

ال يصبح هذا القرار نافذا“ اال بعد موافقة 
المجلس االعلى للتنظيم المدني

المادة الثالثة:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة 
لمجلس  ا فقة  بموا ر  ا لقر ا قترن  إ وقــد   %
علنت 

ُ
ا بحيث  ني  لمد ا للتنظيم  عــلــى  أل ا

:
ً
 بلديا

ً
العقارات التالية مع مساحاتها ملكا

إعالن عن وضع جداول التكليف األساسية قيد التحصيل

يعلن رئيس بلدية قرنة شهوان – عين عار – بيت الككو والحبوس عن وضع جداول التكليف األساسية لكافة الرسوم البلدية عن عام 2011 

 بنص المادة 104 من قانون الرسوم البلدية رقم88/60 ويلفت النظر إلى ما يلي:
ً
قيد التحصيل عمال

 إلى تسديد الرسوم البلدية المتوجبة عليهم خالل 
ً
 بنص المادة 106 من قانون الرسوم البلدية 88/60 على المكلفين المبادرة فورا

ً
: عمال

ً
أوال

مهلة شهرين من تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.

 بنص المادة 109 من قانون الرسوم البلدية 88/60 تفرض غرامة تأخير قدرها 2% (إثنان بالمئة) عن كل شهر تأخير على المبالغ 
ً
: عمال

ً
ثانيا

.
ً
 كامال

ً
التي لم تسدد خالل المهلة المبينة في البند األول اعاله، ويعتبر كسر الشهر شهرا

: يعتبر هذا اإلعالن بمثابة إنذار عام إلى المكلفين الذين تخلفوا عن تسديد الرسوم المستحقة عليهم عن األعوام السابقة تحت طائلة 
ً
 ثالثا

 لمرور الزمن.
ً
إستمرار الغرامة بحقهم كما يعتبر هذا اإلعالن قاطعا

بدأت المهلة في 2011/7/14 وتنتهي في 2011/9/14 

سندات التمليك الخاصة ببلدية قرنة شهوان - عين عار - بيت الككو - الحبوس
21/7/2011

العنوان المساحة م2
 رقم

العقار
المنطقة العقارية العدد

البلدية 657 145 قرنة شهوان 1

حديقة المونتانا 977 2956 قرنة شهوان 2

شارع رقم 10 1620 865 قرنة شهوان- البياضة 3

شارع رقم 10 664 866 قرنة شهوان- البياضة 4

شارع رقم 12 1090 2435 قرنة شهوان- البياضة 5

شارع رقم 12 1000 2454 قرنة شهوان- البياضة 6

شارع رقم 14 510 2519 قرنة شهوان- البياضة 7

شارع رقم 11 1225 2524 قرنة شهوان- البياضة 8

شارع رقم 12 650 2535 قرنة شهوان- البياضة 9

شارع رقم 12 1010 2536 قرنة شهوان- البياضة 10

شارع رقم 12 1090 2537 قرنة شهوان- البياضة 11

شارع رقم 12 4230 2540 قرنة شهوان- البياضة 12

شارع رقم 16 1010 2469 قرنة شهوان- البياضة 13

شارع مدرسة يسوع ومريم 2007 2591 قرنة شهوان-الربوة 14

تحت كنيسة القيامة 1137 2602 قرنة شهوان-الربوة 15

تحت كنيسة القيامة 839 2603 قرنة شهوان-الربوة 16

جنب كنيسة القيامة 3173 2620 قرنة شهوان-الربوة 17

جنب كنيسة القيامة 751 2621 قرنة شهوان-الربوة 18

تحت مدرسة يسوع ومريم 1207 2626 قرنة شهوان-الربوة 19

تحت مدرسة يسوع ومريم 1884 2657 قرنة شهوان-الربوة 20

تحت مدرسة يسوع ومريم 3149 2658 قرنة شهوان-الربوة 21

مجموع مساحات الملك البلدي:      29,880 م2
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موقع الكتروني

www.chab.gov.lb

We are happy to announce the launch of the municipality's new 
website on August first 2011. We hope that www.chab.gov.lb 
becomes your go to website for information regarding our community 
and more importantly a public arena, where we can deepen our 

discussions, develop alternative approaches, make recommendations, 
influence decision makers and create change, at home, where it 
matters most.
P.S: Chab stands for Cornet Chahwan, Ain Aar & Beit El Kikko

“Never doubt that a small group of thoughtful citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.” Margaret Mead
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معالم

مغارة أيوب
من كنيسة مار بطرس وبولس 
ــة خلف  ــشــاوي تــأخــذ طــريــق ال
 إلى ملتقى جبل 

ً
الكنيسة نزوال

قرنة شــهــوان الضيعة وقرنة 
شهوان الضهر(الربوة) ليطالعك 
سمته  ر صغير  طبيعي  ب  بـــا
 عن مداخل األديار 

ً
الطبيعة نقال

في حجمه. وهناك تحني الرأس 
لتدخل إلى هيكل مغارة تمتد 
بــإتــجــاه شمالي شــرقــي بعمق 
 جــدرانــهــا مغطاة ب  

ً
35 مــتــرا

popcorn calcite وبعض من 
speleothems والحجارة الكلسية 

.(flowstone)
ًترتفع المغارة عن سطح البحر 

580 مترا
 N33º  ‘54,889 موقعها 
 E035  ‘38,566  

وحرارتها 20 درجة مئوية على 
مدار السنة.

هذه نخبركم عنها لكن اتركوها 
في صمتها.

بشير الخوري  
                          غادة شريم



Le recyclage… un mot vu et revu, lu et relu, 
un terme moderne qui a pris une ampleur 
mondiale.
«Rien ne se perd, rien ne se crée», affirmait 
le chimiste, il y a quelques siècles déjà, 
depuis son laboratoire. Evidement, rien ne 
doit se perdre si l’on apprend à re-créer, à 
re-cycler … 
C’est en partant de ce principe que 
la  munic ipa l i té  s ’e s t  adres sée  aux 
établissements scolaires situés dans le 
contexte municipal (un total de 7 écoles), 
en demandant à leurs élèves du cycle 
complémentaire de créer à partir d’objets 
de récupération qui, sans le recours à 
la créativité de nos jeunes n’auraient 
certainement pas eu une deuxième vie. 
CREER EN RECYCLANT a été le thème du 
concours lancé aux classes de sixième. 

La municipalité remercie toutes les écoles 
qui ont participé en envoyant des œuvres 
d’art de grande qualité, toutes assemblées 
à partir de bouchons, bouteilles, cartons… 
et autres déchets ménagers.
Pour encourager la participation de ces 
élèves appliqués et responsables, et après 
avoir consulté un jury composé de jeunes 
architectes et graphistes, la municipalité 
a sélectionné 3 œuvres auxquelles elle 
attribuera un prix. Les établissements 
scolaires concernés ainsi que les lauréats 
se verront récompensés au cours d’une 
rencontre amicale qui les réunira à la rentrée 
scolaire.
Rendez vous donc pour le mois d’octobre 
pour la remise des prix et le lancement d’une 
nouvelle compétition avec toujours le thème 
du recyclage.
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توفير المياه اثناء الصيف
 

في الداخل:
- أشغل غسالة الصحون وغسالة الثياب فقط عندما تكونان ممتلئتين.

- أغلق المياه عندما اغسل وجهي أو أحلق ذقني أو افرشي أسناني. 
.
ً
، فبذلك أوفر إلى حد 150 ليتر شهريا

ً
- اجعل وقت إستحمامي قصيرا

- ال أرمي النفايات في المرحاض، األمر الذي يتطلب إستعمال كمية مياه أكبر للتخلص منها.
- أنظف الخضار والفاكهة بوعاء مملوء بالمياه بدل ترك المياه مفتوحة دون حاجة.

 إلى حين تصبح باردة إذا 
ً
- أبقي مياه باردة في الثالجة حيث ال إضطر إلى تشغيل المياه مطوال

 أردت تبريد مشروب ما.
في الخارج:

- إستعمل مرشات المياه والوعاء بدل النربيش لري العشب والنبات، فقط عند الحاجة، واتجنب  
  تسرب المياه على الرصيف والشارع.

- ازرع أشجار في حديقتي لكي تظلل على النباتات وبالتالي تصبح حاجتها إلى المياه أقل.
- أنظف الممرات ومواقف السيارات واألرصفة قرب منزلي بالمكنسة العادية وليس بإستخدام 

 خرطوم المياه.
- اجعل إستحمام حيواناتي األليفة في الخارج، في مناطق تحتاج إلى الري.

 :
ً
  يمكنني أيضا

 داخل المنزل لري النباتات والتنظيف.
ً
- أن استعمل المياه التي تجري سدا

 وليس فيها تسريب.
ً
 أن الوصالت المنزلية في الداخل وفي الحديقة، مغلقة جيدا

ً
- أن أتأكد دائما

توعية

Créer en recyclant



واجباتنا
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عيد العمال
 للعمال في عيدهم، دعا المجلس 

ً
تكريما

البلدي ومعه من يعاون في العمل اللوجستي 
إلى عشاء في مطعم الدلب. كانت مناسبة عّبر   
خاللها المجلس عن شكره للجهود التي يبذلها 

العمال في عملهم.

تركيب كاميرات 
مراقبة

من ضمن الحفاظ على األمن وحسن التقيد 
باألنظمة بدأت البلدية تركيب كاميرات مراقبة 
في نقاط أساسية وقد بلغ عدد ما تم تركيبه 

حتى اآلن 20 كاميرا.

  تأهيل طريق بيت الككو
طريق جديد تم تأهيله وهو المدخل بين عين عار وبيت الككو بعد تجديد عبارات المياه

الشرطة
إرتفع عدد عناصر الشرطة في البلدية من  
4 عناصر إلى 13عنصر تتوزع دورياتهم على 
 
ُ
مدى ساعات األربع والعشرين وذلك حفاظا

على األمن والسالمة العامة ولضبط كل مخالفة 
قد تحصل.
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واجباتنا

ذنا
ّ

حكمت التسمية... فنف
في ساحة عين عار وعلى اول طريق العين في قرنة شهوان حكمت التسمية أن نضع نافورة للمياه في كل من ساحة عين عار آخذة شكل العين،   

وأخرى في أول نزلة العين في قرنة شهوان.
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بيت الككو

 عن 
ُ
بيت الككو بلدة متنية ترتفع 550 مترا

سطح البحر تحيط بها بلدات عين عار- وقرنة 
شهوان ومزرعة يشوع.

ولَم ُدعيت بيت الككو؟
هناك ترجيحات عدة لعل أهمها األسطورة 
 كان 

ُ
التي يرددها أبناء القرية ومفادها أن طائرا

يتردد على المكان وكان يغرد بصوت يشبه ال 
«كوكو» وكان المزارعون يقصدون المكان من بيت 
شباب فيسمعون هذا الطائر يغرد وعندما ُبني 
أول منزل في المكان عرف بيت الككو نسبة إلى 

هذا الطائر ثم نشأت قرية على مر الزمن.
 من آل األشقر 

ً
وهناك رواية أخرى تقول إن فرعا

من بيت شباب عرف بيت الكك وعندما نزح 
 فيها عرف ببيت 

ً
أحدهم إلى بيت الككو وبنى بيتا

الكك ثم حّرفت التسمية وأصبحت بيت الككو.

البلدة اليوم
في بيت الككو حوالي 1400 نسمة تقطن في 

300 منزل قدم إلى بيت الككو عائالت من آل 
األشقر وغرفين وصفير والهيبي وبالش وعاصي 
وأبي نادر وماحما ويونس ومسعود وغيرها من 
العائالت التي تملكت وسكنت فارتفع عدد 
 إلى 

ً
منازلها من سنة 1964 من عشرين مسكنا

 حتى عام 1995 وُبنيت كنيسة البلدة 
ً
300 مسكنا

سنة 1852 ودعيت كنيسة مار يوسف.
وأهــم نشاط شهدته البلدة في السنوات 

العشرين األخيرة إنشاء ناٍد رياضي ثقافي.
ـــع األشــقــر  ــن شخصياتها الــنــائــب ودي م
والمونسنيور يوسف األشقر الذي سافر إلى 
 
ً
بالد الترانسفال في أفريقيا وبنى فيها معبدا
دعي معبد سيدة لبنان وما زال حتى اآلن وكان 
 
ً
المونسنيور يخطب بسبع لغات يتقنها جيدا
فقيل فيه عند رثائه»سبعة رجال دفنت بجثة 

واحدة».
كذلك انطوان األشقر مؤسس بلدية قرنة 

شهوان، عين عار، بيت الككو والحبوس.

بلدة بيت الككو في سطور 

المختار ألبير األشقر

ميشال صليبي األشقرمنصور غرفين 
لتسمية بيت الككو إحتمالين:

اس من يقول اّن القرية كانت نقطة 
ّ
من الن

وصل بين الجبل وبيروت وكان المارة يبتاعونن 
منها الخبز والكعك لذا اطلق عليها تسمية 

بيت. 
فيما اإلحتمال الثاني يقول بطير الكك الذي 

كان يستوطن القرية.
لككو فكانت  ا وفيما يختّص عائالت بيت 
ها من آل االشقر في البدء وبعدها وفدت 

ّ
كل

اليها عائلة غرفين من فيطرون وعائلة صفير 
من جعيتا.

فيما اهّم رجاالت بيت الككو كانوا: المونسنيور 
االشقر وكان يتحّدث سبع لغات والنائب وديع 

االشقر الذي دخل برلمان العام 1943.
واشتهر أهــل بيت الككو بإتقان األعمال 
 فيها، وجد 

ً
المختّصة بالصخر إذ بين 12 منزال

ثالثون عامل في النحت وتلبيس الحجر. 
وككل القرى المجاورة كان في بيت الككو 

مناجم للفحم ومشاحر. 
أّما في ما يختّص بتاريخ الكنيسة فتعود 
الى القرن التاسع عشر وشّيدها القدامى من 

آل االشقر. 

تعود تسمية بيت الككو الى طير الكك. 
من أوائل العائالت التي سكنت بيت الككو هم 
آل األشقر ومن اهّم رجاالتها السياسي وديع 
األشقر والمونسنيور األشقر. وبعد آل األشقر 

برزت عائلة غرفين في القرية. 
ــدي في  ــحــدي وكـــان يــســتــخــرج الـــتـــراب ال
الخمسينات ويرسل الى الخارج ليستخرج 

منه الحديد. 

الكنيسة عمّرها آل األشقر سنة 1866ومدافن 
الضيعة كانت على الطريق قبل إنشاء الطريق 
العام وفي العام 1975، عندما وسعت الطريق 
قلت 

ُ
ُدفع مبلغ 1000ل.ل. لكل عائلة كتعويض ون

المدافن إلى الجانب اآلخر تحت الطريق العام.
من أهم رجالها انطوان األشقر فلوفرة أمواله 
 في منطقة طبرجا وأخذ 

ً
 كبيرا

ً
إشترى عقارا

 من الدولة خاصا من الدولة لجر 
ً
 خاصا

ً
إمتيازا

المياه من نهر ابراهيم إلى طبرجا.



لتسمية بيت الككو إحتمالين :
 صباح 

ّ
الطير الذي كان يقصد القرية في كل

 صوت «كوكو»
ً
ويغّرد فيها مطلقا

 بعائلة الكك المنتشرة في لبنان واصولها 
ًً
تيّمنا

من بيت الككو.
منذ مئتين أو ثالث مئة عام كان الفالحون ياتون 
من القرى المجاورة ليزرعوا االرض ويستثمروا 
 من عودتهم الى قراهم 

ً
جهودهم فيها وبدال

سكنوا بيت الككو على غرار آل األشقر. 
واتت الى بيت الككو عائالت من مناطق بعيدة 
كفيطرون وجعيتا لتعمل في المعاصر، الكرخانة 

ومنجم الحديد التي وجدت في القرية.
خذ منجم الحديد مكانه تحت صنوبر بيت 

ّ
وات

الككو بالقرب من منزل آلل االشقر.
 بيت في القرية اثنائها كان ينتج العنب 

ّ
وكل

ويصنع منه الدبس والزبيب.
أّما أهم رجاالت بيت الككو فكانوا: المونسينيور 
االشقر، ووديع االشقر، وأنطون األشقر اللذان اتيا 
من البرازيل ومعهما االموال فأصبح وديع االشقر 

نائبان الى جانب غبريال المّر في المتن. 
وشّيدت عائالت بيت الككو الكنيسة فمنها 

من صرف االموال ومنها من قّدم اليّد العاملة.  
 كان اهلها 

ّ
الّن لم يكن لبيت الككو كنيسة بل

يقصدون كنائس عين عار. 
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بيت الككو

وديع غرفينألبير بولس األشقر

جوزيف خليل االشقر
عبدو الهيبي 

إن أصل تسمية بيت الككو يعود إلسم طير 
الكك. 

أول عيل الضيعة هم آل األشقر، صفير وآل 
غرفين ومن بعدهم آل جريس الهيبي 

أهم رجالها وديع األشقر نائب سابق.
أهم مصانعها معمل لنسيج الحرير.

لكنيسة فهو يجهل  ا ريخ  لتا لنسبة  با مــا  أ
تفاصيله 

يعود اسم «بيت الككو» الى الطيور التي كانت 
تغّرد فيها وبين أشجارها. 

أقدم من سكن بيت الككو من عائلة االشقر كانا 
 الى 

ً
جبرايل وأبو عّساف االشقر منذ 150 عاما

الوراء وهو من بنى الكنيسة. 
وأهّم الرجاالت التاريخية في بيت الككو : هم 
الجيل الثاني لبيت األشقر الذين استتبعوا بناء 
الساحة حول الكنيسة. والنائب أنيس األشقر 

الذي دخل البرلمان في الخمسينات.
وفي العام 1932 انضّم الى جريس األشقر 5 
أشخاص من بيت الككو، قرنة شهوان وعين عار 

وأسسوا بلدية قرنة شهوان. 
وفي عهد وديع االشقر أي في الخمسينات كان 
يستخرج التراب من االنفاق المحيطة بأشجار 
الصنوبر خلف منزل جريس األشقر ويرسل 

للخارج إلنتاج الحديد منه. 
 الى المشاحر واألبيار ومقالع الصخر التي 

ً
إضافة

كانت المرافق الحيوية لبيت الككو. 
فيما النادي الموجود حديث البناء إذ يعود 

 ال اكثر. 
ً
تاريخه الى ثالثين عاما

إن أصل تسمية بيت الككو يعود إلسم طير 
الكك. 

أول عائالت الضيعة هم آل األشقر فهم أول 
الواصلين وقد كانوا ثالثة إخوة حبيب، يعقوب 

وانطوان ومن بعدها تفرع آل غرفين.
أما بالنسبة آلل غرفين فهم من منطقة معاد 
أتوا إلى فيطرون ومن ثم إلى بيت الككو أيام 

حرب ال 1914.
أهم رجال الضيعة انطوان األشقر والد وديع 
األشقر النائب السابق فهو من أسس بلدية 
قرنة شهوان عين عار بيت الككو وهو من شق 

طرقات الضيعة.
ما بقي من ذكريات الضيعة في رأسه كسارة 
للحجارة كان يملكها يوسف غرفين وآخرين 
الفحم   ومشحرة 

ً
وكــان قد عمل فيها قليال

ومعصرة الخروب.



جوالت
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حافظوا على الروح اإليجابية ...

«VOX POPULI, VOX DEI» 
  صوت الشعب، صوت الّرب

بهذه الكلمات بدأ سيادة المطران عاد أبي 
كرم السامي اإلحترام – مطران أوستراليا للطائفة 
المارونية، و وإبن بلدة قرنة شهوان، عاشق أرضه 
و بالده و بلدته – كلمته التي تشارك فيها مع 
رئيس وأعضاء المجلس البلدي، بلقاء قّيم جمعه 

بهم في مبنى البلدية.

و كان قد أصّر أن يلتقيهم قبل مغادرته البالد 
بعد زيارة إلى الوطن لبنان.

بدأ سيادة المطران كلمته بالتنويه بالعمل 
الدؤوب للمجلس البلدي الجديد و بالشكر على 
كل ما حققه منذ انتخابه. شجع سيادته على 
ذهنية العطاء و التفاني من أجل خدمة الشأن 
العام ووضع العمل الجماعي ضمن أطره الصحيحة 

أي التكاتف مًعا من أجل بنيان مجتمع أفضل.

 عند الروح اإليجابية 
ً
توقف سيادته خاصة

ر 
ّ
التي يجب أن تقود كل عمل و كل لقاء وحذ

ي 
ّ
 األمور وتخط

ّ
من التعاطي بالسلبية في حل

الحواجز التي ال بّد أن تواجه كل من يعمل في 
حقل الخدمة العامة.كما حرص على أن تكون روح 
المحبة و التسامح هي التي تسود في التعامل 
مع كل شخص يدق باب البلدية وما بين أعضاء 

مجلس البلدي باألخص.

في 2011/6/19 إحتفل راعي دير األبرشية المطران يوسف بشارة   
بالذبيحة اإللهية في كنيسة سيدة اإلنتقال – قرنة شهوان الضهر، 

وإنتقل المشاركون مع صاحب السيادة لمباركة وتكريس األرض التي 
ستشاد عليها الكنيسة الجديدة.  

كنيسة جديدة في قرنة شهوان الضهر



جوالت
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الثالثاء 10 أيار 2011، الساعة الخامسة مساًء
برعاية وحضور فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال سليمان 
وحضور وزير األوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان الشيخ عبد الله 
ن غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث، بطريرك 

ّ
بن محّمد السالمي، دش

أنطاكية وسائر المشرق واالسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك 
المركز العالمي للحوار «لقاء» .

يهدف المركز إلى:
•توفير وتعزيز ظروف التالقي والحوار بين مختلف مناطق العالم في لبنان.
•تخطي األحكام المسبقة والعمل لفهم اآلخر وقبوله ومالقاته إلى 

منتصف الطريق. 
•تبادل األفكار والمبادئ وتفعيل بناء جسور من الحضارات بين الشرق 

والغرب والمسيحية واإلسالم.
•إعطاء شهادة تعايش حقيقي بين األديان والطوائف في الشرق األوسط.

•تبادل البحوث العلمية واألكاديمية والمحاضرات والندوات.
•العمل على الوحدة بين الطوائف المسيحية.

•مساعدة الغرب على فهم خصوصيات العالم اإلسالمي وحضارته.
•البحث عن سبيل العيش في سالم وتسامح متبادل، في مجتمع المحبة 

والسالم.
يشتمل المركز على القطاعات التالية:

مركز لألبحاث والدراسات الرومية الملكية الكاثوليكية، مكتبة، متحف 
كنسي، مركز متخصص لألبحاث المسيحية – اإلسالمية، مسرح، قاعة 

محاضرات، قاعة استقباالت وفندق. 

تباشير الرحيل

تدشين المركز العالمي للحوار «لقاء»

بمناسبة اليوبيل الفضي األسقفي لرئيس 
أساقفة أبرشية انطلياس المارونية، المطران 
يوسف بشارة، دعت مدرسة مار يوسف قرنة 
شهوان إلى ندوة حول كتاب لصاحب السيادة 
بعنوان «تباشير الرحيل» حضرها عدٌد من رجال 
الكنيسة والسياسة وفعاليات. قّدم الندوة 
رئيس مدرسة مار يوسف، الخوري ريشار ابو 
موسى، وشارك فيها المطران منصور حبيقة، 
رئيس أساقفة أبرشية زحلة المارونية، إلى جانب 
الدكتورة ميرنا مزّوق، والمحامي سمير عبد الملك. 
يتضّمن الكتاب تعاليم وخبرات عن الموت 
 إليه من خبرة شخصّية وصالة الكنيسة 

ً
منظورا

والكتاب المقدس. مع الكتاب وللمناسبة ذاتها، 
جمعت مدرسة مــار يوسف كتابات صاحب 
السيادة خالل اسقفيته في خمسة مجلّدات 
عت على الحاضرين بعد توقيع الكتاب. تال 

ّ
وز

االحتفال عشاء في المطرانية استقبل فيه 
صاحب السيادة، السفير البابوي المونسنيور 
غابريال كاسيا، إلى جانب عدد من المطارنة 

ومشاركين في الندوة.
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كانت الفرحة كبيرة عندما التقى أبناء الرعية 
و األصدقاء مساء السبت 25 حزيران تلبية لدعوة 
خادم الرعية الخوري موسى الحلو بحضور لجنة 
الوقف، حفل عشاء بمناسبة عيد شفيعي الرعية 

القديسين بطرس وبولس.
لّبى الجميع الدعوة والتقوا حول لقمة محبة في 
جّو طغت عليه الروح العائلية و اللقاءات األخوية.
في ليلة العيد وبعد القداس اإلحتفالي، جمع 
عشاء قــروي أبناء الرعية والـــزوار واألصــدقــاء، 
فخّيمت على ساحة الكنيسة أجواء الفرح تّوجت 
باستعراض لأللعاب النارية أشرفت عليه البلدية 
في ضوء مبادرة مشكورة من أحد المواطنين الذي 
أصّر على إدخــال االستعراض على نفقته من 

ضمن البرنامج. 

عيد مار بطرس و بولس

اجتماعيات
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اجتماعيات

نادي النهضة الرياضي الثقافي االجتماعي قرنة شهوان

نظم نادي النهضة الرياضي الثقافي االجتماعي في قرنة شهوان 
مباراة في الرماية على الطباق من الحفرة االولمبية في حقل خاص في 

 من ابناء المنطقة.
ً
قرنة شهوان بمشاركة ٣٠ راميا

حضر المباراة رئيس بلدية قرنة شهوان جان بيار جبارة واالعضاء، 
ومختار قرنة شهوان طونينو الزغبي ورئيس النادي فارس جبارة واالعضاء، 
إضافة إلى حشد من اهالي البلدة والجوار وقدمت بلدية قرنة شهوان 

«ترويقة» للمشاركين والحضور.

وجاءت النتائج الفنية كاآلتي:
١- غسان مزوق 

٢- ريمون يحيى 
٣-عادل شاهين

 إلى 
ً
وفي نهاية المباراة قدم رئيس البلدية ورئيس النادي كؤوسا

الفائزين الثالثة االول، ووعد رئيس النادي بإقامة مزيد من النشاطات 
الرياضية واالجتماعية في البلدة.

LE MANITOU

قامت البلدية بإستئجار قسم من المبنى المعروف بالسنتر في قرنة 
شهوان مقابل كنيسة مار بطرس وبولس من أجل وضعه بتصرف كشافة 

 LE MANITOU لبنان فرع مدرسة مار يوسف قرنة شهوان حيث افتتح
الذي يجمع الشبيبة ويعود الريع منه للنشاطات الكشفية.
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ً
شكرا

كلمة شكر واجبة 
 وتحت 

ً
 إلى البلدية ثالث سيارات رينو كانغو، ويقوم حاليا

ً
األستاذ فراس بدرا رجل األعمال الشاب إختار اإلقامة في نطاقنا البلدي وقّدم مشكورا

 لهذه الهبة 
ً
إشراف البلدية بتنفيذ درج يربط عدة شوارع في منطقة قرنة شهوان البياضة، ما يتيح للمشاة التنقل بين مختلف األحياء، وتبعا

ها من توقيف الجيبات الخاصة بها وبالتالي عدم تكبيدها مصاريف 
ّ
أصبحت البلدية تملك ٤ سيارات رينو كانغو وسيارة نيسان ساني مما مكن

 للمحروقات والصيانة.
ً
هائلة ثمنا

 لألستاذ فراس على سخاء مبادرته
ً
شكرا  
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شبابيات

MAISONS D,HIER
Maisons d’hier,Cœurs de pierre 

Ridées par les ans 
Fières jusqu’à présent... 

 Maisons d’ardoise 
Dont la cime croise 
Le chant des nuages 

Et berce de longs voyages 
 ..Murs écroulés  

Qui ont vu pleurer  
Jadis la jeune belle, 

..Murs lézardés 
Par les neiges d’hiver 
Et les orages de l’été. 
 Murs qui naquirent 

sous les mains d’ouvriers 
Dont les chants et les rires 

Restent partout gravés. 
Murs percés aux regards de sages 

Infatigables porteurs d’éternelles images.. 
 Fenêtres closes qui dès l’aurore 

S’ouvrent, s’éclairent, vivent encore. 
 Maisons de montagne, de village 

Terres de nos grands-pères 
Paradis de roches et de pierres, 

Le Ciel vous aime 
De vos toits il est le berger 

Le Ciel vous garde 
Nul orage ne viendra déranger 

Votre calme splendeur 
Votre rustique candeur.

 Diane Abi Karam

Excerpts from a speech delivered by Helen L. 
Sayegh at the opening of a new water treatment 
facility in Beirut, Lebanon
“As an engineer, I am proud to present Beirut’s 
new water treatment plant designed by my 
associates and me.  After receiving an advanced 
education in the U.S., I never believed that I 
would be given the opportunity to return to my 
home country of Lebanon and be responsible 
for providing fresh drinking water to my fellow 
citizens. Seeing all of the work I have done during 
my career as an engineer reminds me of my 
childhood and why I became an engineer in the 
first place.  Let me share my story with you.  When 
I was young, I remember hearing my parents and 
my two brothers waking up in the middle of the 
night.  I was never woken up before this night, 
when my parents quickly explained to me that we 
lived in a part of the world where fresh drinking 
water came running out of the faucets only once 
or twice a week.  For the hours it ran out of the 
faucet, we had to collect it by hand in bottles; 
otherwise we would not have drinking water for 
many days.  I stayed up that night with my family, 
filling bottles to the brim.  This experience made 
me want to make a difference in the world.After 
completing high school and college in Lebanon, 
I decided I wanted to be a civil engineer, as they 

would be involved with the design of water 
treatment plants from start to finish.  I began my 
graduate studies in the U.S. and studied everything 
about wastewater management, reservoirs, and 
water treatment facilities.  When I graduated, I 
took a job in a private company and I asked to 
design a plant for Lebanon.  We were given the 
job and I was selected to lead the team to design 
and build the plant.  I was very excited, but as I 
returned to Beirut, I was astounded at the amount 
of trash being thrown down storm drains, which 
caused backup of sewers.  I knew that in order to 
increase the drinking water supply, I needed to 
find a suitable site for another wastewater plant 
as well as a large reservoir to collect water for 
purification.  I began observing the landscape 
and sketching the prime components of the 
two plants: the water treatment plant and the 
wastewater treatment plant.    I am proud to stand 
before you all today, and I thank my associates 
and the people of Lebanon.  As I cut this ribbon 
opening this treatment plant, I remember that no 
more children will be spending hours collecting 
water in the middle of the night.  They will now 
be able to dream other dreams, and they too will 
be able to make a difference.  Thank you.

First place winning essay-USA-2010
      By Helen L. Sayegh (10 years old)

Dreams Can Come True

«Hey, I,m Only Human»
Building a strong self-image is what people depend on to survive in our 
society.  Teens especially care about what people think. They rely on their 
look (fancy cars, latest mobile phones, flawless bodies and so much more) to 
gain other people’s respect and acceptance. One would be a social outcast 
if one does not attend the latest event or if one is not up-to-date about the 
next “big” hit. Adding to that, priorities have changed lately, as having the 
“hottest” outfit became more important than acquiring a solid education 
for instance.
All of these outward signs of a “socially-in” person actually denote the low 
self-esteem plaguing most of today’s youths. In a society that always drives 
us to be the first, the “one and only” and the best in just about everything, 

teenagers suffer from low self-esteem because of the constant peer pressure 
they are under. They believe that making mistakes is the worst there is and 
that they are not good enough by their peers’ standards. In fact, this pattern 
of thinking is making our world a more superficial and materialistic place. 
Not everyone was created the same and it is certainly our duty to preserve 
a diversity that makes each and every one of us who we are, that makes us 
special.Human beings make mistakes, stumble, fall and stand up again. Those 
driven by peer pressure to become copycat versions of what they regard as 
success should realize that they are the only ones who control their happiness 
and that infallibility is not of this world as, in the end, we are all only humans.
 by Sandrine David Lteif

صوت الشباب ينادي باإلنماء!
 بهدف تمضية الوقت والترفيه. منها 

ً
مطعم، ملهى، سينما، ساحة الضيعة، شط البحر، منازل األصدقاء... كلها أماكن يقصدها الشباب عادة

 تغيب عن 
ً
ما هو موجود داخل منطقة بلدية قرنة شهوان، عين عار، بيت الككو والحبوس ومنها ما يتوجب التوجه الى بيروت ومناطق أخرى، مثال

المنطقة صاالت السينما، كما المالهي الليلية التي بدأت بالظهور ولكن بشكل خجول، تغيب أيضا المسابح اال تلك الخاصة منها... إحصاء صغير 
موّجه لشباب المنطقة (بين ١٧ و ٢٨ سنة) أظهر لنا أن هذه المنطقة هي مصنفة من قبل الغالبية كقرية وليس كمدينة، وهذا دليل على أنهم 

يعتقدون أنه ينقصها عدة أمور على مختلف األصعدة الثقافية والرياضية والترفيهية.      
         جسيكا الخوري

نسبة النقص في المنطقة على مختلف األصعدة الثقافية، الرياضية والترفيهية، برأي السكان الشباب.
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