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 كتاب جديد لالب شربل ابي خليل
 ،خليل ابي شربل االب االنطوني الراهب وقع

 زغرتا، ـ مجدليا االنطونية الجامعة فرع رئيس
 موسى بولس المطران" الجديد كتابه

 مبنى في المحاضرات قاعة في" 1873ـ1795
 ابرشية اساقفة رئيس وحضور برعايةالجامعة، 
 ،جوده بو جورج المطران المارونية طرابلس

 االنطونية الرهبنة عام رئيس رعيدي داود باأل
 طرابلس ابرشية على العام النائب ،ةالماروني
 المدير ،جبور بطرس المونسنيور المارونية
 ورئيس مجدليا فرع االنطونية للجامعة االداري
 مارون الزاوية ـ زغرتا التربوي الثقافي المجلس
 من وكهنة االنطونيين، الرهبان من ولفيف جنيد،

 الزاوية، زغرتا مخاتير من عدد الى االبرشية،
 االنطونية، الجامعة في التعليمية الهيئة وافراد
 .المدعوين من وحشد

 بالطاعة، امتأسكم   موسى بولس المطران كان"
 والتواضع بالفقر ومتسربل   بالعفّة امؤتزر  

ا له بالنسبة األُسقفّية تكن فلم. والحشمة  جاه 
ا ا ومركز   وما الرئاسة لهوى استسلم فما ،إجتماعي 

 ".لَيخُدم بل لُيخَدم يأت لم إّنه إذ بدنياه، دينه بلاق

 6فحة في ص ...ملخص عن السيرة الذاتية للب شربل

 

 إضاءة على مواهب الكحاله
 في كانت عندما موهبتها اكتشفت ديانا بجاني بطرس

 األولى قربانتها في رتلت حيث سنوات 8 ال عمر
 ... الكحاله Don Bosco ال دير في

 

 8فحة التتمة في ص. .................................

 

 ظاهرة مار شربل ... ِعّنا
 في ،1828 ايار 8 في شربل القديس ولد

 في اكاهن   م  س  رُ الشمالي.  لبنان من بقاعكفرا
 رؤسائه من لب  ط  . 1859 تموز 23 في بكركي،

 قضى حيث ،1875 عام له فأذنوا االستحباس،
 .سنة 23 فيها
 . 1898 عام الميلد عيد مساء روحه سلمأ

 وقد ،العمومية الدير مقبرة في شربل األب ُدف ن  
 .ليلة 45 لمدة ضريحه، فوق انور   الجوار شاهد

 جسمهُ  فُوجد   قبره، بفتح ن  أذ   الخوارق، ولكثرة
ا  ممزوج دم خاصرته من وجرى الفساد، من سالم 
 الى جثمانه أُعيد .ادموي   عرق ا جثمانه ينضح بماء،
 كشفت ،1950 وسنة .1926 عام جديد قبر
 سليما ، بان، فوكنسية طبّية لجنتان الجثمان على
 ...منه الراشح بدمه مغمورا   قبل ، كان كما

ا سنة  ا سنة 1965أعلن  طوباوي   .1977، وقديس 
وبعد  حياته في عديدة آيات يده على هللا جرىأ

 10،000 ال قديس أطلَِق عليهمماته حتى 
أصبح له ظاهرة مميزة  2010. منذ سنة أعجوبة

 ...جاكلين جميل بجانيفي الكحاله في منزل 

 9فحة التتمة في ص. ..............................
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 الروح بقوة االعتراف نعيش تعالوا
 (22-2) 22من وحي قراءة إنجيل لوقا 

 ال .همئريا كذبهم، الفريسيين، يرمخ من يسوع يحّذر... 
 في قلتموه ما ألن سيعلم، إاّل  مكتوم وال سيظهر إال خفيّ 

 والى الوضوح الى يسوع نايدعو. "النور في سيسمع الظلمة
 .بالخارجيات التعلّق وعدم العمق في الدخول

 أمام به يعترف من ألنه ،به اإلعتراف الى يدعونا يسوع
ا هو ينكره الناس أمام وينكره. هللا ملئكة أمام به يسوع يعترف الناس،  أمام أيض 
 اوضوح   هللا، من اتقرب   حياة، مجرى تغيير يتطلب به االعتراف. هللا ملئكة
 حتى: "قيل فقد هللا ابن هو يسوع بأن فقط ثقة ليس االعتراف. اعلني   اواعتراف  
 هي لذا اإليمان شيتع وال تؤمن فهي" هللا ابن هو يسوع بأن تؤمن الشياطين
 باألعمال يكتمل واإليمان اإليمان هو االعتراف. هللا إلرادة مقاومة أي شياطين،

 كلمة وليست نعيشها حياة هو االعتراف". ميت هو األعمال بدون فاإليمان"
 نقولها ...

. اآلب عن عّبرت التي الكلمة فكان الوحيد بابنه به، وعّرفنا ذاته لنا كشف هللا
 ـب ونجيبه نحبه أن علينا. باإليمان أي بنعم الدعوة هذه عن نجيب أن وعلينا

 عن به االعتراف على يسوع يشجعنا ال. مجدك في ندخل أن نريد نحن" نعم"
 االعتراف، حرية لنا ويترك يحبنا ألنه هذا على يشجعنا بل شعبية لتربية أو أنانية
 .والحرية والحكمة باإلرادة ومثاله، صورته على خلقنا ألنه

 محبة طريق عن باإلنسان، هللا نرى. بتجّسده نعترف أن يعني بيسوع نعترفأن 
 العمودية العالقة طريق عن ،الكنيسة بأسرار الدائمة مشاركتنا البعض، بعضنا

 سرّ  نعيش أن علينا ...بتصرفاتنا بكلمنا، ،(الناس مع) األفقية والعالقة( هللا مع)
 لكي والشرير هللا روح بين يزوالتمي القدس للروح بإصغائنا ،الفرح سرّ  ،المحبة
 نحو مشيئة هللا. يسّيرنا القدس الروح ندع أن علينا االعتراف، نعيش

 فال القدس الروح على يجدف من أما له، يغفر االنسان ابن على كلمة يقل من"
 ال القدس، الروح بقوة االعتراف في وأهميتها التوبة: اآلية هذه تفسير" له يغفر

 الروح بقوة االعتراف نعيش تعالوا. تقولون ما الساعة تلك في يعلمكم تخافوا،
 .السماء في اإلنسان ابن بنا فيعترف

 الخوري االن شرتوني الكحاله، انطونيوسخادم رعية مار  ......................

 ...عن "مضار المال"بعض األمثال من مجتمعنا 
  باعك...  اشتراك من

  والمال هللا: ربين تعبد ال

 نفوسك تهين وال فلوسك هين

  الباقي سبحان بسالمتك العوض...  والمالقي والسارق الوارث

  بتوطيك راسك عا وحطها بتعليك عليها دعاس المصاري

 ابي خليل أنور الياسالمختار ....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسيحي حياة في القدس الروح
 ومنعشها ومحييها النفوس، مقّدس هو القدس الروح
 َعمل لذلك هللا، بدون يموت واإلنسان دوًما. هللا بحياة
 مستمّر. القدس الروح

 الفاصل، الحقّ  كلم هو القدس الروح عن المسيح كلم
 وجوهر   واحدة طبيعة في هم القدس والروح واإلبن فاآلب
 الروح عن اإلبن شهد فإذا. مختلفة وجوه في إنما واحد،
 إعلمي توضيح أّول هو وهذا الحقة، الشهادة فتلك القدس

د قد بعدُ  يكن لم يسوع وألنّ  بعد، يَ عطِ أ قد يكن لم" ألنه القدس، الروح عن " ُمجِّ
 .(7/33يو)

م قد أنه يظهر العظيم هللا عمل إنّ  د قسِّ  فيه، وما العالم خلق فاآلب: يلي كما وُحدِّ
 أتمّ  أن بعد لذلك. هللا مع الحياة في يحفظه القدس والروح وفداه، خلصه واإلبن
 أجل من العمل لمتابعة القدس الروح أرسل األرض، على عمله يسوع الربّ 

 . الملكوت

 هو هللا محّبة موضوع ألنّ  البشري الكائن على خاّصة بصورة القدس الروح يحلّ 
. ادائمً  بفعله نشعر ال وقد القدسي، الحضور هذا عينَ  ال قد إنما. إنسان كلّ 

 وفي نفوسنا في رؤيته يمكن فل كاملن، وصفاء نقاء فينا ليس أنه هو والسبب
 . اآلخرين نفوس

 فحينئذ   كالزجاج، شفافة نفوسنا كانت إذا إال يخترقنا ال القدس الروح نور إنّ 
 فهم. شفافة نفوسهم كانت القّديسون،. حياتها كلّ  في ويضيئها اإللهي النور يتخللها
 تفّجرت عظائم الروح وفيهم معهم عمل ولذلك عليه واتكلوا الرّب، إلى تطلعوا
 . وبطولة شجاعة

 أي عن بعيداً  ليس وهو ألحد، وقفاً  ليس فهو كلها الناس في يحلّ  هللا روح إنّ 
 . كان مهما إنسان

 كلّ  في فنراه القدس، الروح لعمل المجال في لنفسح ذواتنا ننكر أن ا  إذ علينا
 ورجاء إيمان حياة حياتنا تصبح أن دعوة فهي.  حياتنا خطوات من خطوة
 . كنفه في ونغوص القدس الروح من فنمتلىء ومحّبة،

 والتخاذل للخوف مكان عندنا يعود فل. هللا صورة فينا ُيجّدد القدس الروح حلول
 .واإلنكفاء

 بيار بو عبدهللاالخوري  الياسخادم رعية مار  .....................................

 "والصخر الرمال "قصة: 
 اآلخر أحدهما فضرب ،تجادال الرحلة وخالل الصحراء، في يمشيان صديقان كان
 .وجهه على

 على كتب ولكنه واحدة بكلمة ينطق لم ولكنه تألم وجهه على ضرب الذي الرجل
 ".وجهي على ضربني أصدقائي أعز اليوم: "الرمال

 .يستحما أن فقررا واحة وجدا أن إلى المشي في الصديقان ستمر... إ

 الغرق، في بدأ و المتحركة الرمال في وجهه على ضرب الذي الرجل قدم علقت
 وكتب قام الموت من الصديق نجا أن وبعد. الغرق من وأنقذه أمسكه صديقه ولكن
 ".حياتي أنقذ أصدقائي أعز اليوم: "الصخر من قطعة على

 

 األولى المرة في لماذا: "سأله الموت من وأنقده صديقه ضرب الذي الصديق
 " ؟الصخرة على كتبت أنقذتك عندما واآلن الرمال على كتبت ضربتك عندما

 

 رياح ألن الرمال على فعله ما نكتب أن علينا أحد يؤذينا عندما": صديقه فأجاب
 ان فعلينا معروفـ ا معنا أحد يصنع عندما ولكن ها،ووتمح يوما   تأتي قد التسامح
 ".مسحها تستطيع ريح وجود لعدم الصخر على فعل ما نكتب

 

 .الصخر على المعروف تنحتوا وأن الرمال على آالمكم تكتبوا أن تعلموا

 

تعلّم الغفران وعرفان القصة تساعدنا على هذه أعزائي أبناء وسكان بلدة الكحاله، 
 الجميل، وذلك لزرع روح المحبة في مجتمعنا.

 المختار عبدو انطوان ابي خليل...................................................... 

 

الربح )علم وخبر رقم  يـويـر" منظمة غير حكومية، ال تبغتـط
( تعمل لتفعيل النشاط االجتماعي المحلي، واضعة خدماتها 2753

 متداد الوطن.افي متناول جميع اللبنانيين على  المتنّوعة

 الكحاله ؟شو في ما في
 الربح، تساهم في تفعيل التواصل يتبغ نشرة محلية، ال

    

 :الموقع االلكتروني
www.kahale.net/shoufimafi 

           :البريد االلكترونيللتسجيل على قائمة 
shoufimafi@kahale.net 

على النسخة االلكترونية  على الحصول ناسال وشّجع، صديقاً للبيئةكن 

 .عند اللزوم االالنسخة الورقية طلب وعدم 
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 مجتمعنا المحلي: الجمعيات الروحية، األهلية واإلجتماعية ...أخبار 
 : "مشاعر أب"زوادةال

ا أن ،المبكر أمريكا تاريخ في جاء  خيله يمتطي كان ،غيرة   امملوء   كان مبشر 
 .األميال آالف تبلغ سنوية رحلت في ويفتقد ويكرز

ا عاد  لم جاك ابنه أن والحظ طويلة مدة أسرته عن غاب قد وكان منزله إلى يوم 
. معه والغضب العنف من شيء في تحدث مرهق ا كان وإذ جباته،ابو يلتزم

ا تأثر قد جاك أخاها أن ليزا الحظت  .عليه احتد أباه ألن جد 

 حاولت. المنزل ترك على مصمم بأنه أخبرها جاك لكن نفراد،إ على معه تحدثت
 لشهور المنزل يترك والدي أن يكفي: "له قالت. عزمه عن تثنيه أن بدموع
 بالرغم رأيه عن جاك ينثن   لم" تتركني؟ فلمن ووالدتي، أنت غيرك أحد لي وليس
ا تحبه التي أخته دموع من ا وهو جد   .يحبها أيض 

ا الكل كان بينما الليل في  نحو وانطلق الظلم وسط المنزل من جاك تسلل نائم 
 ُيعط   فلم هو أما. وحدها يتركها أال تبكي وراءه وجرت أخته، به فشعرت الباب،
ا  .لدموعها وال لتوسلتها اهتمام 

 المنزل، ترك الذي أخاها تبكي الليل طوال لتقضي حجرتها إلى ليزا عادت
 الصباح في الوالدان علم. المنزل في وحيدة شبه صارت إذ حالها، على وتحزن
ا ليزا تغيرت لقد. الشديد حزنها ليزا على والحظا للمنزل، جاك بترك  تعد فلم تمام 
 وحتى والعائلية الجماعية العبادة عن وامتنعت والدها، مع الحديث تطيق

 .مسيحية غير أنها نفسها وحسبت المقدس، الكتاب في تقرأ تعد لم الشخصية،

 علقة كل وفقدت المرارة، من تعاني وليزا أسبوع، وراء أسبوع بل األيام، مرت
 أكثر أو بصلتين لها تحضر أن والدتها منها طلبت أسابيع عدة بعد. بوالديها طيبة

 عزيزتي يا حذرة كونيفقالت لها " .الطعام وطه تكمل لكي من الطابق العلوي
 ."السلم تصعدين وأنت  

 أسبوعين، منذ االبتسامة فارقتها فقد بابتسامة حتى عّبرت وال بكلمة ليزا تنطق لم
 أو أبيها وجه ترى وال البيت هذا من لتهرب الوقت يحين متى يشغلها ما كل وكان
ا تفتش الخزين حجرة دخلت وإذ السلم ليزا تسلقت. والدتها وجه  عن وشماال   يمين 

 .البصل ترى أن قادرة تكن لم نفسها مرارة وبسبب ،البصل

 والدي غير هذا يكون من: "داخلها في فتساءلت السلم، على أقدام صوت سمعت
 على صاعد نهإ تفعل ماذا لكن". معه أتحدث أن وال وجهه أرى أن أريد ال الذي
ا فوجدت المخزن إلى تطلعت. السلم ا باب   وراءه تسللت الحائط، على وضع قد قديم 

 .ينزل ثم المخزن من يريده ما ويأخذ والدها يصعد حتى مختفية وجلست

 وبدأ ركع لكنه. القديم الباب وراء مختفية ليزا أن يعلم ولم المخزن األب دخل
ا مرارة، في يصلي بدموع   :صارخ 

 حق وفي نفسي، حق وفي حقك في مخطئ أنني لك اعترف، ومخلصي إلهي"
، في بغباوة   تكلمتُ  .وزوجتي ابنتي، ليزا  اغفر .جاك ابني نفسية فحطمت عنف 
 .له واعتذر جاك ابنك يرجع حتى قلبي يستريح لن أفعل؟ ماذا .مخطئ فإني لي

 بروحك لتلمس !تيئخطي إنها بسببي، هو كآبة من تعانيه ما .ابنتك هي ليزا
 "...بيتنا كل في القدوس روحك ليعمل .إلينا ويعود إليك فيرجع جاك قلب القدوس

 .شخص كل أجل من يصلي كان

 تصدق لم إنها. ودموعه الصادقة وتوبته نفسه مرارة وال صلته ليزا تحتمل لم
 ما على شديد   بندم   ويشعر رجوعه ويود جاك يحب والدها أن تدرك تكن لم. أذنيها
 :نفسها في تقول وهي ليزا عيني من تتسلل الدموع بدأت .منه صدر

 من محبته! األسابيع؟ هذه كل معه عنيفة كنت كم !يحبنا إنه.والدي فهم أسأت لقد"
 من ليزا انطلقت".نفسه على اللوم كل ألقى بل بكلمة، لمنيي   لم! تبرد لم نحوي
 حضنه في وارتمت والدها نحو جرت غزيرة وبدموع منكسر   وبقلب الباب وراء
: يقول وهو حضنه في فأخذها هو أما". إليك أسأت لقد أبي، يا آسفة: "تقول وهي

ا أخوك  . نتيب يا المخطئ أنا"  هو! هللا لدى مستطاع غير شيء ليس! سيعود حتم 
 "!وابني ابنه

ا، االثنان نزل  االبتسامة علت وقد أبيها حضن في ابنتها األم رأت وإذ مع 
! بيتها في عجائب صنعت هللا يد أن وأدركت والبصل، الطعام األم نسيت وجهيهما

ا هو وصار البيت، إلى جاك عاد إذ الكل دهشة كانت وكم  وتزوجت للكلمة خادم 
ا بعد فيما أخته  .هللا بكلمة مبشر 

ا لي هب ا قلب  ا أؤذي فل ،حدود بل محب   مع الحب روح لي هب .بغضبي أحد 
 !بالمستحيلت فأتمتع الصلة،

 روديكا فغالي ابي خليل............................................................... 

 الكحاله-  أنطونيوس مار جوقة
 وكالعادة المناطق، معطم في والمهرجانات النشاطات تكثر الصيف، فصل بدء مع

 الكحاله، في البدواني أنطونيوس مار عيد مناسبةل: منها العديد الرعية جوقة تحيي
 في Stand Crêpe و لألطفال، صغيرة العاب خلل من الجوقة شاركت

 .البلدة في أقيم الذي المهرجان

 شرتون في البدواني أنطونيوس مار عيد مهرجان الجوقة أحيت أخرى، جهة من
 .الجوقة بجهود الرعية خادم أشاد وقد وفّني ديني رسيتال خلل من

 عاريا الدليفراند مدرسة في أقيم الذي االحتفالي القداس الجوقة خدمت كما
 .تموز 3 في 2122/2122 لدورة التلمذة من دفعة تخّرج لمناسبة

 
 أيار 23 في الذهبي القفص بدخولها هللا رزق نانسي زميلتنا نهّنىء لمناسبةلو

 .الدائمة والسعادة الهنيئة الحياة للعروسين نتمنى صغبين، في الفائت

ا، " تطوير منظمة" نظمتها التي السنوية اإلملء مسابقة في الجوقة شاركت وأخير 
 .للفائزين فمبروك عشرين أول أصل من مراكز عشر الجوقة حصدت وقد

 بجاني االن انطوان.................................................................... 

  ... المجتمعيّ  الفسادُ 
 نستغلّ  ال فل م   األولى، الد رجة في توجيهيّ  االعلم دور ن  إ

 وفي الجهل هو شرس عدو   تجاه ذواتنا لتحصين الوسيلة هذه
وحيّ  الفكريّ : وجوهه مختلف  ... إلخ ؟ واألخلقيّ  والرُّ

 فقدان خطورة على االعلم يتكلّم الصحّي، المجال في
 فقدان أليس   القارئ، أيُّها رأيك في إن ما جّيد، وهذا المناعة
ة المناعة وحي ة والمناعة الفكري   من االنسان على أخطر   الرُّ
ضه  ؟ معالجُتها ُيمكنُ  صحي ة لنكسة   تعرُّ

ه هو االنسان عقل إن   فاته، األول الموجِّ  René الفرنسيّ  فالفيلسوف لتصرُّ

Descartes بمنطق تفّكر صديقي، يا وأنت ،"موجود أنا إًذا أفّكر، أنا: "يقول 
ا وعلمّي، فكريّ   العلم وعدوّ  المعرفة عدم إن ه ؟ الجهل هو ما .موجود أنت إذ 

 .فريسته نقع ال كي نواجهه كيف ونتعلّم نفّكر تعالوا والتعلُّم،

د العمل : Voltaireالكبير الفرنسيّ  الكاتب يقول : شرور ثلثة االنسان عن ُيبع 
أم ذيلة الس  الليّ  بمفهومها هنا" العمل" كلمة فلنأخذ والحاجة؛ والر   العمل وليس الد 
ل أن". وظيفة" بمعنى  دائمة، حركة في كل ها االنساني ة طاقت ك   تجعل أن يعني ت عم 

اقة أي ة الفكري ة الط  وحي   الش لل إلى يقودك العمل عن والتوقُّف والجسدي ة والرُّ
اّم، ل الت  مات لديك فتتعط  اقة مقوِّ ا وتصبح الفراغ ويسكنها كاف ة الط   عندئذ مضطّر 
 العدم يعني الفراغ ألن   وعي، دون من ذهنك إلى يتبادر بما تمأله أن إلى

رات   ضحي ة   شباُبنا يقع وهنا والموت؛ دِّ  ... إلخ الُمشينة، واألعمال   المخ 

ل لم فإن Voltaire قول إلى ل نُعد ا، الفراغ يعني والملل، السأم يتمل كك   ت عم   أيض 
ا فتركضُ  ض أن ه تعتقده ما وراء الهث   في تسقط تعمل لم وإن الن قص، هذا لك يعوِّ
ذيلة ا، الر  ْحن   إعادة إلى مضطر   ألن ك أيض  ها بعد طاقت ك   ش   والفضائل القيم من خلُوِّ

ريق في أن ها تعتقد بُسلوكي ات االلهي ة، والت عاليم االنساني ة حيح الط   ولكن ك الص 
ا، تنحرف ل طوع  رات فخ  ه إنساني ة ال أعمال   هناك المخدِّ ت ك تشوِّ  وال كالقتل إنساني 
ة الجنسي ة كالممارسات أخلقي ة ش ر، بنا تليق ال والتي الشاذ  ب   نتائج   بمعالجة فنبدأ ك 
ها وليس المشكلة ا مشاكل   سُتولِّد حلول بأ نصاف ُيسم ى ما وهذا أسباب   .حتم 

ا اإلعلم على ثم   كأهل علينا تقع المسؤولي ة   إن   ولة على وأخير   .الد 

ا؛ اخلقي ة إن ما فقط، مادي ة معيشي ة ليست لكن ها علينا، حقوق ا ألوالدنا إن    هل أيض 
ليمة؟ التربية بإعطائهم نقوم  ونواكُبهم عليهم نسهر هل ُبعد؟ عن نراقبهم هل الس 
 ؟ كاف ة حياتهم مراحل في
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ة   باإلعلم ُتناطُ  ل الشديد ولألسف األحيان بعض في ولكن ه كبيرة مسؤولي   ُيرس 
ه إشارات   ا يعرضُ  أو رسالت ه تشوِّ  للتوعية برامج   يبثُّ  أو رقابة دون من أفلم 
ر سابق" دون من الجنسي ة ن كبار   يخجل!" وتصميم تصوُّ  ويقع مشاهدتها من السِّ
غارُ  تاهات   في الصِّ  الدولة وظيفة إلى االشارة من هنا بد   وال عنها؛ غن ى في ُهم م 
ُسنّ  تراقب أن عليها حيث م قوانين وت   تفرض وأن أخلقيّ  وال ُمشين عمل أي   تحرِّ
يدُ  كاف ة اإلعلم وسائل على رقابة   هم حظيرة إلى أجيال نا ُتع  م  ة قي  يني ة االنساني   والدِّ

دين من للكثير عمل   فرص   إيجادُ  أخرى، ناحية   من عليها كما واألخلقي ة،  المشر 
قفُ  وإيواُؤهم ُطُرقاتنا على  االستعطاء إلى بمعظمهم يدفعُ  ما ألن   بهم، المتاجرة   وو 
دُ  والذي يعيشونه الذي الفراغ هذا من تنبثق التي الحاجةُ  هو  الثالث القسم في ير 
  Voltaire قول من

 انطوان حبيب الزغبي ...........................................................

 المريمّية الرسولّية الحركةنشاطات 

ا مريمّية مسيرة نيسان 31 االثنين مساء المريمّية الرسولّية الحركة نّظم ت  إفتتاح 
 .عبدهللا بو بيار الخوري ترأّسها أّيار لشهر

 
ت كما  القربانة تناولوا نالذي األوالد مع أّيار 13 األحد يوم لألطفال قّداًسا حّضر 

 .أّيار 22 السبت يوم األولى للمّرة

 بلقاء الفتيان فرقة مع الحركة في البالغة الفرقة اجتمعت العنصرة عيد مناسبةلو
 .ترفيهيّ  روحيّ 

 
ا مشروًعا الحركة وأقامت  تساعّية في تقيمه الذي الرسوليّ  األسبوع لدعم تمويلّيً

 .فالفل بيع عن عبارة هو والمشروع آب في العذراء انتقال عيد

 

 pique-nique في خرجت الدراسّية السنة ختام وقبل والبراعم الورود وفرقة
 .األخّوة وعاشوا وأكلوا األعضاء لعب حيث

 أحد يوم" الوعد تجديد" بلقاء لبنان في الفرق مختلف مع البالغة الفرفة واجتمعت
 وعيشه بالمسيح الشخصي التزامه مّنا كلّ  جّدد حيث حزيران 3 في الثالوث
 .العذراء مريم أّمنا نظر تحت المسيحّية الرسالة

 
 إلى الياس مار كنيسة من المقّدس القربان تطواف بتنظيم الحركة شاركتكما 

  .اإللهي بالقّداس اختتم حيث السّيدة كنيسة

 االجتماعات مواعيد

 كنيسة في الروحّية الجماعات صالة في المريمّية الرسولّية الحركة فرق تجتمع
 :الكحاله -النور أم السّيدة

 مساء   7445 الساعة األربعاء يوم: فوق وما سنة 23 عمر من البالغين فرقة -

 الظهر بعد 4411 الساعة السبت يوم: سنة 21 إلى 23 عمر من الفتيان فرقة -

 2431 الساعة السبت يوم: سنة 22 إلى 7 عمر من والورود البراعم افرقت -

 النور أم السيدة رعّية في" مريم أوالد" فرقة........ ..............................

 ... القدس الروح هو المسيحيّ  ِسالحُ 
 .الحوار على القدرة هي السلح هذا قدرات وإحدى... 

 :األفكار لبعض هنا نعرض برأيكم؟ الناجح الحوار أُسس هي ما

 للنظر أوجه عّدة موضوع لكلّ  أن أدرك أن يجب أحدهم مع أتحاور أن قبل -
 .فيه والمعرفة الحقيقة كامل وحدي أملك ال وأنا إليه،

 أو بأحد   أستخفّ  فل اآلخر هذا كان مهما اآلخر رأي لقبول أستعدّ  أن عليّ  -
 .بأفكاره

 فالمحاور طبيعّي، أمر وهذا التكلّم على القدرة تسبق اإلصغاء على قدرتي -
ع هو الناجح  .ناجح مستم 

 .األشخاص وليس األفكار أنتقد أن فيجب االنتقاد عليّ  كان إن -

 باألفكار االغتناء هي المناقشات لكلّ  المشتركة والغاية غاية، حوار لكلّ  -
 ينمو متحّضر متقّدم لمجتمع أساس وهذا والقناعات، والمشاعر باآلراء والمشاركة

 .وبثبات بسرعة

 من تخلو لإلقناع محاوالت أغلبها حوارات على نشهد اإلعلم وسائل في
 الُمشاه د وتوّتر الخلفات وتعّمق تفشل مناقشات على ونشهد والمشاركة، اإلصغاء

ع أو  ...القارئ أو المستم 

 الخلفّية المواضيع السريع، الماديّ  الربح بهدف اإلعلم، وسائل تتناول ولألسف
 تلفزيونّية خلفات عن مثل   االنترنت شبكة في بحثت وإن الوفاقّية، منها أكثر

 لتعرضه ناجح حوار عن البحث حاولت وإن الكثير، الكثير ترى فاشلة وحوارات
 .مبتغاك تج د فل ن كمثال

 : المسيحيّ  يقول أن المنطقي غير من ّنهإ نقول الختام في

  أو" هالشخص مع إحكي بعرف ما أنا"

  أو" إضربه رح أكيد بحكيه إذا"

 " ... هاإلنسان ل قوله شي عندي ما"

 كلّ  يحاور أن يمّكنه من وبالروح وتثبيته عماده منذ الروح من ممتلئ فالمسيحيّ 
 الروح وبقّوة. ذلك بعد يوم كلّ  وفي العنصرة يوم في الُرُسل فعله ما وهذا إنسان
ن وتر   على ونعزف إنسان كلّ  مع مشترك هو ما نجد   .شخص كلّ  في حس 

 فنسّمي ،إنسان كلّ  مع والحوار التكلّم على القدرة ليهبنا القدس للروح فلنصلّ 
 بل عليه نحكم فل اإلنسان أّما .سمهاإب والفضيلة سمهاإب والخطيئة باسمه الخطأ
 .الخلصيّ  يسوع عمل مع باالشتراك والخطيئة الخطأ من بتحريره نساهم

 كميد شبل يوسف ................................................................

 العمل يف واإلخالص الوفاء: عبرة
ا ثلثين منذ منجرته في لديه موظف عامل لنّجار، كان أنه حكىيُ   يوم ذات. عام 

 : له وقال العمل لرب فذهب المنجرة، في العمل ويترك يتقاعد أن العامل قرر
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 " أتقاعد أن اآلن وأريد عاًما نوثالث لديك عملي على ىمض"

ا، حسن": العمل صاحب فأجابه  أن بعد لكن، تقاعدك وتأخذ تتقاعد أن يمكنك جّدً
 . "لك أوكله عمل آخر إنه البيت، هذا بناء من تنتهي

 البيت في العمل على انكبّ  حتى العمل صاحب منه يطلب ما العامل سمع إن ما
 غير والمسامير الخشب فاستعمل. هءبنا يتقن لم لكنه. قياسية بسرعة وأنهاه

 وال البناء بنوعية يفّكر ولم ويتقاعد بسرعة عمله ينهي أن أراد ألّنه المناسبة
 والبسمة اأخذه رة،شالمن لصاحب اوقّدمه المفاتيح وأخذ البيت العامل أنهى. بأمانه

 لديّ  سنين طوال وجدّ  دّ بك عملت لقد عزيزي يا: "وقال وجهه على العريضة
 أخذ. "وتقدير وفاء عربون المنزل، هذا لك أقّدم أن هو فعله يمكنني ما وأقل

ا وانصرف العمل صاحب شكر يمأله، والندم المفاتيح العامل  ينه لم ألنه حزين 
 ! يجب كما المنزل

 جّديته وعدم كسله بسبب وجديد جّيد ومنزل تقاعده على الحصول فرصة وأضاع
 !المنزل هذا بناء في

 بجاني وجدي جريس....... ..........................................................

 أنطونيوس مار رعية العذراء، طالئع أخوية
 الشيقة النشاطات من العديد العذراء طلئع نّظمت المبارك، أيار شهر خلل

 زرنا حيث البقاع منطقة إلى رحلة: النشاطات هذه من. المتنوعة واالجتماعات
 وأمضينا الهوائية الدراجات رياضة بممارسة وقمنا تعنايل ودير زحلة سيدة
ا  النبيذ معمل إلى زيارة الرحلة وتخلّلت كما. الجميلة المنطقة هذه في رائعة أوقات 
 .البردوني ونهر كسارة في

 في بوسكو دون دير في الشموع ومسيرة السنوي القداس في الطلئع شاركت
 . المريمي الشهر اختتام مناسبةل الكحاله

 شاركت ،"البدواني أنطونيوس مار" البلدة شفيع عيد مناسبةلو حزيران شهر في
 .السنوي لمهرجانا كرمس في الطلئع

 سنة 23 لغاية سنة 23 عمر من الرعية وشبان شابات لكل دعوتها الطلئع تجّدد
 .المسيحية الجماعة هذهالى  لينضموا

 مار كنيسة صالون في مساء 6:00 سبت كل" المسيح مع الفرح" شاركونا
 .أنطونيوس

 بجاني وجدي جريس....... ..........................................................

  رعية مار أنطونيوس في المجلس الرعوي
 أالن أبينا الرعية كاهن مع أنطونيوس مار رعية في الرعوي المجلس عمل

 يوم ذلك وكان الرعية في ىاألول القربانة احتفال وتنظيم تحضير على الشرتوني
 .الظهر بعد من( 3:31) والنصف الثالثة الساعة عند أيار 5 هفي الواقع السبت

 وتحّضر الرعية لشفيع السنوي للمهرجان التحضير في بأغلبيته شارك وأنه كما
ا  .العيد قبل أنطونيوس لمار الثلثية في بمشاركته روحّي 

 أنطونيوس مار رعية في الرعوي المجلس.................... .....................

 أنطونيوس مار رعية ،أخوية الحبل بال دنس

. وعطاء مشاركة الخدمة .إليك بانتمائنا تبتهجي أن القديسة األم أيتها أعطنا
 .الرعية ألطفال األولى ربانةالق باحتفال أخويتنا شاركت

 

في  الرعية بمشاركة قمنا. بعبدا إقليم في األخويات مسيرة في شاركت كما
 .حريصا في السيدة مقام في اإللهي القداسب اإلحتفال

 

ا  إلظهار المخصص أيار شهر طوال مسبحتها بتلوة العذراء أّمنا كّرمنا وأيض 
 والبخور المضاءة بالشموع آخر، إلى بيت من بتطوافها وذلك لها، وشكرنا محبتنا
 بالقداس الشهر هذا وُخت م الطريق، طوال التراتيل وتلوة الورود ورش

 شاركت حيث ،الكحاله بوسكو دون مدرسة في اإللهية بالذبيحة واالحتفال
 .الدير داخل التطواف في األخوية

 قلب مفتاح هي التي الصالة في منها بالتقّرب الدائمة النعمة وإيانا العذراء منحتكم
 .هللا

 بجاني أنطوان ماري.... ..............................................................

 أنطونيوس مار رعية العذراء، فرسان أخوية
 صالون في نيسان 24 في" كرمس" الفرسان أخوية نظمت القيامة، عيد فرحة بعد

 إلى باإلضافة الكرمس تضّمن. الرعية أطفال من الكثير فيه شارك الكنيسة،
 ... مريم، القيامة، القديسين، حياة حول روحية فقرات األلعاب

 
 الحكمة مدرسة في أيار 23 في" الفرسان عيد" لقاء في الفرسان شارك كما

ا وأمضوا بعبدا إقليم في الفروع كافة على وتعّرفوا فالتقوا. برازيليا ا نهار   مثمر 
 "األساس هوِّ  إنجيلك الناس بين فارس َتْتكون: " النهار هذا شعار وكان

 
 في لقاء إلى الياس مار رعية في إخوتهم أنطونيوس مار في الفرسان ودعا

ا لقاء   كان. أيار 19 في وذلك الكنيسة صالون  تضّمن والفرح، بالحماس مميز 
 ".محبة بلقمة" بالمشاركة اللقاء واخُتت م كبرى لعبة ثم روحية وأناشيد صرخات

 " ...األحد إنجيل مناقشة" الروحية المواضيع إلى باإلضافة هذا

 األولى للمناولة تقّدموا الذين الرعية ألطفال بالتهنئة الفرسان أخوية تتقّدم كما
 .والمحبة والرجاء باإليمان فينموا ،يحتضنهم أن الرب وتسأل

 ابي خليلريتا بجاني .................................................................. 
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خليل أبي شربل االنطوني الّراهب ... هللا خليل
 المقدمة

 عيش على نفسه رّوض. كنيسته وتعليم هللا بكلم تغّذى أمين   خادم   للمسيح هو
 يهمل ولم والّتعليم والوعظ القراءة إلى وانصرف" الّرسولي الّنسك" روحانية
 هللا لخدمة حياته كّرس. والّتأليف والّرسالة للّصلة تفّرغ... الّروحّية الموهبة
 .واإلنسان

 غادر. 2353 عام الكحاله، مواليد من ،"خليل أبي شربل" األنطوني الّراهب إّنه
 لبنان، في اإلبتداء مرحلة بعد. الترّهب حياة معتنقا   ،8/8/2378 بتاريخ بلدته،
 االنجيليكوم، جامعة من اللهوت في إجازة على حصل حيث روما إلى سافر
 وُرسم ،2385 عام اللّتران، يوحّنا مار جامعة من الفلسفة في الّدكتوراه وعلى
ا، ا شغل. المذكور العام من تّموز 27 بتاريخ كاهن   عديدة، ورهبانّية كنسّية مهاّم 
 .زغرتا قضاء في مجدلّيا فرع -  األنطونّية الجامعة مدير اليوم وهو

 العالم خلله من عّرف ،2337 عام ،الكحاله تاريخ عن كتاب أول مؤلّف إّنه
 أبي الياس شربل" اإلنسان نشأة على نتعّرف لكي .العريقة البلدة هذه على أجمع
 من نستقي ولكي ...والكاتب المؤلف هذا إنجازات في اكثر نتعمق ولكي ،"خليل

 "شربل أبونا" روحانية

 منزل في نلتقيه أن لنا بد ال كان... الصالح المعلم هذا خبرة من نستفيد ولكي
 وإليكم الكحاله -الياس مار حي في خليل أبي جان المتقاعد المهندس المقدم شقيقه

 .اللقاء تفاصيل

 خليل؟ أبي شربل األب هو من

 بأربعة أمتار أربعة الى ال منسكته مساحة تمتدّ  رسول وناسك أنطونيّ  راهب هو
 .العالم أقطار أربعة الى بل أمتار

 الدير؟ دخولك قبل الدراسية مسيرتك بدأت كيف

 دارسة تابعت ثم، الكحاله، – الياس مار مدرسة في الدراسية مسيرتي بدأت
 بعبدا، - اللويزة في اللبنانية الرابطة مدرسة في  والتكميلية االبتدائية صفوفي
 الهندسة في إختصاصي أخيرا ، الرسمية، الشياح ثانوية في الثانوية وصفوفي
 .الكسليك - القدس الروح جامعة في الداخلية

 والدي منزل في مجانية شبه مدرسة فتحت ،2375 عام اللبنانية الحرب بداية في
 الكحاله، – الياس مار حي من تلميذا   ثلثين قرابة وعلّمت( اليوم شقيقي، مكتب)

 .خليل أبي إدمون والخوري خليل أبي عصام المونسنيور منهم

 بدل الترّهب حياة إلى االنضمام قّررت الجامعية، دراستي من الثالثة السنة في
 .المذكورة الجامعة نفقة على الهندسة في إختصاصي لمتابعة فرنسا إلى السفر

 الرهبانية؟ دعوتك بدأت كيف

 أمام سريري، من بالقرب أسجد مساء، كل في كنت عمري، من السابعة منذ
 مثله أصير أن على ويشجعني قلبي في يخاطبني كان الذي شربل القديس صورة
 .متأسكما   راهبا  

 ؟1985 تموز 27 تاريخ لك يعني ماذا

 الكهنوت نعمة فيه نلنا الرهبان، رفاقي من خمسة مع الكهنوتية رسامتي تاريخ إنه
. أنطلياس - الياس مار دير كنيسة في وذلك فرح، الياس المطران يديّ  بوضع
 .الكحاله – الياس مار كنيسة في األول قداسي أقمت التالي، اليوم وفي

 العلمانية؟ حياتك في عنه تخليت شيء أصعب هو ما

 هي التي األنانية عن تخليت. العلمانية لحياتي إمتداد هي الرهبانية حياتي إنّ 
 الذاتية أن عرفتُ  الرهبانية، حياتي وفي. الروحية الحياة في السرطانية الجرثومة
 يصبح تواصل، وبدون عبدا ، اإلنسان يكون ذاتية بدون إذ: متلزمان والتواصل
 .شررا   يقدح متحجرا   اإلنسان

 الرهبانية؟ دعوتك في شجعك من

 األب الروحي أبي وباألخص هللا رزق كوكب وجدتي لميا والدتي شجعتني
 تطويبه دعوة ملف ا،مؤخر   قُب ل، الذي ،2338+المريمي طربيه أنطونيوس
 .روما في وتقديسه

 

 ... كلمات ببضعة الكحاله لنا صف

 الترّهب حياة إلى انطلقت ومنها. سنة 25 ترعرعت فيها. رأسي مسقط الكحاله
ا ليست كحالتي. للمسيح والشهادة  ورائي، ليست  إنها. إليه أنشدُّ  ماض   إلى حنين 

 .اليوم مجتمع في وتفاعلها تطورها عبر لملقاتها أمتد أمامي دائما   بل

 الكحاله؟ لك تعني ماذا

 مساحة من أكثر هي. اإلقتلع رياح وجه في أبدا   الواقفة الصمود بلدة إنها
 حامل   العالم إلى يطلقني رحم إنها. إليه أنتمي وتاريخي حضاري وعمق جغرافية
 .قلبي وفي جبيني على إسمها

 الكحاله؟ في اإلجتماعية المناسبات في تواجدك قلة سبب ما

 إال بلدتي، أبناء يعيشها التي والمحزنة الفرحة المناسبات كل قلبي على عزيزة
 هذا، وجودي قلة أبرر المسيح، وتبع العالم ترك كراهب هويتي من إنطلقا   أنني
 الروحية الرياضات بإقامة أوال ، التقصير، هذا عن أعّوض أن أحاول أنني اال

 .وجوهها أبرز وتاريخ تاريخها بكتابة ثانيا ،. الكحاله في واألخويات للشبيبة

 البلدة؟ في العامة المشاكل حل في دورك هو ما

 في بالمسؤولين أثق بل بدنياي، ديني أتّبل وال صلتي في  الكحاله أحمل انني
 .فيها المستجدة للمشاكل الحلول إليجاد بلدتي

 الروحية؟ الممارسة ناحية من الكحاله شباب ترى كيف

 عشناه قد عّما اليوم تختلف أنها ولو حتى جيدة روحية بحالة الكحالي الشباب أرى
 ونتفهم ونستوعبهم إليهم ونبادر جابيةيبإ الشباب نرى أن المهم. الماضي في

 ...مشاكلهم

 فيها؟ اإللهام مصدر هو وما بالكتابة بدأت كيف

 أديارنا أحد تاريخ عن كتاب عقبها، ليتورجية، صلوات بكتابة بدأت ،2331 عام
 ويبقى. كتاباً  18 اليوم، بلغت، أن إلى اإلصدارات سلسلة وتتابعت األنطونية،

 .الوجودي وقلقه وتطلعاته معاناته في اإلنسان عندي، الوحي، مصدر

 كتابته؟ في إستمتعت كتاب أكثر هو ما

 بشغف كتبته الذي ،2010 عام الصادر ،"خليل أبي بطرس األب" كتاب إنه
  .ودموع

 شخصية؟ مبادرة هو أم أشخاص سيرة كتابة منك يطلب هل

 أبي حياة سيرة عن كتاب عدا ما شخصية بمبادرة كتبتها اإلصدارات هذه كل
 .بتطويبه قريبا ، نحتفل، أن هللا قّدرنا طربيه، أنطونيوس األب الروحي

 ؟"الكحاله تاريخ" كتبت كيف

 أن أردت أنني إال. كياني في راسخ إنه. الكحاله تاريخ كتابة من أنتهي ال أنا 
 .وعلينا عليّ  لها ما ألفي البلدة هذه عن بكتاب الثانية األلفية أتّوج

 كتابته؟ في عراقيل واجهتك هل

 بيت كل العكس،على  بل الكحاله، تاريخ كتابة في عراقيل أية تعترضني لم كل،
 لوال أنه أشير، وهنا. قديمة وصور وثائق من لديه ما كل لي وقّدم بي رّحب
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 عنها، نسخة أصّور ان لي سمح الذي الرجوم في بجاني راشد خطار محفوظات
 اليوم، الوثائق، هذه بحوزته م ن على أتمنى. الخطوة هذه على أقدمت قد كنت لما
 .الكحاله بتاريخ خاص متحف في يعرضها أن

 التأليف؟ في المستقبلية مشاريعك هي ما

 خليل أبي جرانيموس األب حياة سيرة أكتب أن أودّ  التأليف، صعيد على
 .2312 عام ،ـّىالمتوف األنطوني

 والفنية؟ الرهبانية إلتزاماتك بين توفق كيف

 نظامي ضمن تام بتناغم   عيشهاأ والتي عليّ  فاضهاأ التي نعمه على هللا أشكر
 .والعمل الصلة على القائم اليومي الرهباني

 

 عليه؟ اقدمت فني عمل أبرز هو ما

 البطريرك إلى أهديتها قد الميلد، زمن تمثل" تريبتيك: "الخشب على منحوتة إنه
 وهي ،1998 عام ،الثاني بولس يوحنا للبابا قدمها الذي دداو موسى السرياني

 .الفاتيكان متحف في موجودة اليوم

 

 تمثلني وهي ،1972 عام ،رسمتها لوحة أول هي أحببتها زيتية لوحة أكثر أما
 مزقتها أحببتها ما وبقدر. الكاز قنديل ضوء على األزرق سريره في نائماً  طفالً 
  .طفولتي من الهاربة اللحظة تلك إلى أصل علني غيرها وأرسم العود

 بلدتك؟ ألبناء كلمتك هي ما

 بلدتهم تاريخ في كلمهم( جراحهم) كلومهم بدم يكتبوا أن بلدتي أبناء إلى كلمتي
 المسؤولين من أتمنى كما". ما في في شو" نشرة له نموذجا   أجد الذي الحاضر
 أبي هللا عبد صالح "الكحاله صلح شيخ" بيت من تليفريك شبكة مد المحليين

 الغارات طاحون الى وصوال   ،الخان عين الى صعودا   الغزندار، منطقة في خليل
 .الرجوم حي في

 خليل ابي بطرس نامرو.............................................................. 

Les Colonies de Vacances en Questions… 
Chers parents, ne vous laissez pas influencer par une brochure alléchante ni 
par l’enthousiasme de votre enfant, qui vous vante les mérites d’une colonie 
où vont déjà tous ses copains. S’il est vrai que le bouche à oreille entre 
parents fonctionne plutôt bien pour trouver des bons plans vacances, il est 
par ailleurs nécessaire de se poser quelques questions avant l’inscription. 

 

Qui sont les responsables? 

Le personnel doit être bien formé et qualifié, de plus il faut compter au moins 
un animateur pour dix enfants (un pour huit dans les centres de vacances 
maternels). 

Quels genres d’activités propose cette colonie? 

Que le séjour choisi soit thématique ou sportif, il est important de vérifier la 
variété des activités. Le choix des activités doit s’effectuer en fonction du 
stade de développement de l’enfant. Des règles de vie adaptées à 
l’autonomie et la maturité des enfants et des principes pédagogiques 
appropriés se montrent indispensables. Une colonie de vacances doit offrir 
aux enfants des moments de jeux, de découverte et d’apprentissage.  

Comment se dérouleront les activités? 

À chaque âge ses passions et ses centres d’intérêt ! Préférez les colonies 
dont les propositions sont ordonnées par tranche d'âge et qui réduisent l'écart 
entre les enfants à 2 voire 3 ans, pour que les plus jeunes ne soient pas trop 
bousculés et que les plus âgés ne s'ennuient pas. 

Les mesures de sécurité sont-elles respectées? 

Pour votre sérénité et la sécurité de vos enfants, pensez à vérifier que 
l’emplacement est adapté aux déplacements et bien fermé ou surveillé et que 
les salles et surtout les toilettes sont régulièrement nettoyées. De même il 
faut prendre en considération la qualité de la nourriture offerte et que la 
communication avec les familles soit facilitée.  

Que comprend la cotisation? 

Le transport (et quel type de transport) est-il compris dans le prix ? 
L’assurance et les sorties doivent-elles être payées en supplément ?  

Multiples sont les questions que se posent des milliers de parents tous les 
ans lorsque se profilent les vacances. La législation régissant l'organisation 
d'une colonie de vacances ne suffit pas toujours à les rassurer et quelques 
accidents récents n'ont pas vraiment arrangés les choses...  

 
En espérant vous aider à faire le bon choix, n’oubliez pas que vos petits 
comptent sur vous afin de passer des vacances qui leur laisseront des 
souvenirs inoubliables! 

…………………………………………...………. Joëlle Féghaly Kmeid 
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ديانا بجاني بطرس ...  المواهب: على إضاءة
 المقدمة

 الكحاله في ،بجاني درويش ديانا ولدت،
جت  بطرس جورج والموسيقي الممثل من وتزو 

 ".ماتيو"و "أنجيلو: "لولدين أم ناال وهي

 الغناء درست أعمال وإدارة محاسبة ختصاصهاإ
 لمدة للموسيقى العالي الوطني المعهد في الشرقي

 .سنوات 1

 في عضو هي والمطالعة، السباحة هواياتها من
 مار كورال في Soliste و أنطونيوس مار شبيبة

 .الكحاله أنطونيوس

 
 قربانتها في رتلت حيث سنوات 8 ال عمر في كانت عندما موهبتها اكتشفت
 تطواف في رتلت سنة 22 ال عمر وفي، الكحاله Don Bosco ال دير في األولى
 في دخلت سنة 24 ال عمر وفي، هللا أم يا ترتيلة أيار شهر في العذراء مريم

 بدأت سنة 25 ال عمر في أي بعدها ،كحالهال أنطونيوس مار جوقة كورال
 .للموسيقى العالي الوطني المعهد في والعود الشرقي الغناء في دراستها

 عمر عن قدمتها أنطونيوس مار كنيسة ساحة في الكحاله في كانت لها حفلة أول
 .الرومي لماجدة" بقلبي مطرحك بعّبي حدا ما" غنت حيث سنة 24

 في لبنان تلفزيون في" العربية األغنية في الذهبي الكأس" جائزة على صلتح
 األثر لها كان حيث سنة 21 ال بعمر كلرك لسامي "Pele-Mele" برنامج
 .الفنية مسيرتها في الطيب

 النهائية التصفيات في إلختيارها واستحقاق مشاركة شهادة على حصلت ثم ومن
 .2333 لبنان في للمواهب الفيدوف لمهرجان

 ؟ مسيرتكِ  إستمرت كيف

، لبنان جبل نهائيات في ودخلت 2001 ال في الفن ستوديو برنامج في اشتركت
 كنيسة مهرجان في ،الكحاله أنطونيوس مار مهرجانات في مرات لعدة اشتركت
 مهرجانات وفي عاريا النجاة سيدة كنيسة مهرجان وفي هالكحال النور ام السيدة

 : لبنانية بلدات عدة في

 درعون، القمر، دير رشميا، الحمراء، ،قرنة كالرك سامي مع الشوير ضهور
 سنة الصليب دير في الصليب بعيد واإلحتفال للمرضى حفلت الى باإلضافة
 وفي الرمانة عين -الماروني الرعاية دار في للعجزة وحفلت 2112 و 2111

  .منصور مار جمعية مع Biel ال

 

 :مع منها" ريسيتاالت" عدة في" أيضا شاركتو

 مكرزل كمال األستاذ بقيادة أنطونيوس مار رعية جوقة -

 مكرزل طارق األستاذ بقيادة  Auxiliaجوقة -

 .فغالي جورج األستاذ بقيادة اللويزة رعية جوقة -

 .عيراني طوني األستاذ بقيادة عاريا ةالنجا سيدة رعية جوقة -

 سرقتني" بجاني جاد والكاتب للمخرج مسرحيتين في أغان   في شاركت وأني كما
 ".والبتار تيرا"و" الطريق

 

 : السابقة السنين في قدمتها التي النشاطات هي ما

 الفيل سن في "Mr.Steak" ال في أغني كنت أشهر سبعة ولمدة 2008 ال في
 .عيسى هادي PIANO ال عازف بمرافقة لبنانية طربية أغاني

 في ورعايا خيرية جمعيات ألطباء، منها خاصة حفلت بعدة قمت
 المدرسة ، Metropolitan Hotel ، Coral Beach،St Joseph Schoolال

 .(فغالي جورج الفنان مع) الفندقية

  : CDsألبومات عدةّ  في رّنمت

 طارق األستاذ ألحان) المقدسة العائلة لراهبات" رضاك حسبي"2004 ال في
  (فغالي جورج األستاذ وتوزيع مكرزل

  السماء سعادة لجمعية" جديد من ولد إنسان" 2010 ال في

 الوطنية اللجنة تنظيم ومن مخول ناصر األستاذ" اللبنانية الشعبية األغاني"و
 .ونسكولأل اللبنانية

 .فغالي جورج والملحن للفنان" يرعاني َمنْ " ألبوم في اومؤخر  

 وقدمت 2122 سنة LBC ال على "عمري من أغاني" برنامج في شتركتإ
 الموسيقار الحلقة ضيف وكان األطرش للفنان الراحل فريد" طير ياريتني" أغنية
 النائب حلقة في صباح للشحرورة"  ضيعتنا على راجعة" وأغنية ،بركات ملحم

 .وهاب وئام والوزير

 :منها Tele Lumière ال شاشة على عديدة وأعمال مشاركات لي وكانت

 كاترين السيدة مع ميلدية وأمسية حريصا لبنان سيدة في ريسيتال 2009 في
 وتصوير أنطلياس، الياس مار في القديسين جميع عيد لمناسبة ريسيتال موسى،
 .الموسيقيين شفيعة Cecilia القديسة لترتيلة كليب فيديو

 زوجي، واخراج فكرة المخدرات على للمدمنين كليب فيديو تصوير 2010 في
 جمعية مؤسس العالوي مجدي لألب وقدمناها وأنا أنجيلو وإبني زوجي تمثيل
 مركزها افتتاح ،في الجمعية لهذه داعمة حفلت في المشاركة. السماء سعادة
 .جبيل ساحة في األول البومها اصدار وفي الجديدة منطقة في للشباب الثاني

 كاترين السيدة وتقديم اعداد بيروت من العبور برنامج في المشاركة 2011 في
 بيروت جرجس مار كاتدرائية وفي الجميزة مارون مار كنيسة في موسى

 داني البرامج ومقدم زيد بو روكز األب مع معنا النور برنامج في استضافتي
 النجاة سيدة كنيسة في األمهات عيد لمناسبة ديني ريسيتال في مشاركتي. أنطون
 .بجاني جيهان والفنانة فغالي جورج الفنان زيد، بو روكز األب مع عاريا

 11<<<< التتمة في صفحة  
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 2010منذ ...  الكحاله بلدة في شربل مار ظاهرة
 شو القصة؟

 ألنو هالكحال ضيعة ألهالي مهم كتير تاريخ 2010 آب 16
 قدرته على شاهدة تتكون ضيعتنا الرب اختار بهالتاريخ
 .العظيمة وأعماله

 موجود ،بجاني جميل السيد بمنزل اوتحديد   الرجوم، بحي
 شكر عربون أنشأ سنة 25 عمرو شربل للقديس مزار
 .اللبنانية الحرب إلنتهاء للرب

 كانت يلّي ،بجانيزوجة جميل  جاكلين السيدة سمعت 2121 آب 21 صباح
 المزار من جايي صوت سنوات، 7 لمدة بفالج إصابتها بسبب المشي عن عاجزة
 ... زيت يرشح عم شربل مار شخص إنو وانتبهت

 قدام بالصلة األخوية وسيدات الشرتوني أالن الخوري قيام اءنأث التالي وباليوم
 بشكل تمشي وصارت عصاها عن تخلت يلّي جاكلين السيدة شفاء تم المزار
 .اليوم حتى زالت وما طبيعي

 كبير عدد بيقصدو للصلة مكان المتواضع هالمزار صار هالتاريخ من وابتداء  
 كتير شربل مار وبشفاعة الرب أتم. اللبنانية المناطق مختلف ومن األشخاص من
 الطائفة غير من أشخاص مع وحتى كحالهال بلدة وخارج داخل الشفاءات من

 .عنايا في الشفاءات بكتاب سجلت ومنها المطرانية إلى أرسلت منها المسيحية

 يليه كحالهال الياس مار رعية في شهر كل من 21 يوم في قداس فيقام اليوم أما
 وسبت جمعة نهار كل شربل مار زياحات وتتلى كما المزار، قدام صلة اجتماع
 .مساء   7:31 الساعة

 شيء كل على قادر الرب إّنو هي تنكرا فيك ما يلّي الحقيقة صّدقت ما أو صّدقت
 .عندو مستحيل شي في ما وإّنو

 ...هالظاهرة من الهدف وشو كحالهال الرب اختار ليش يتساءل عم البعض يمكن

 :األماكن وبكل األشخاص لكل...  هيِّ  هيِّ  ورسالتو واضح طول على ربنا

 لننسى وكبريائنا، غرورنا لننسى وأحقادنا، خلفاتنا لننسى يوم كل بيدعينا
 سوا كلنا ونعيش ونتوب ونغفر لنحب بيدعينا الشخصية، ومصالحنا حساباتنا
 على ننتصر واحدة وإيد واحد قلب هالكحال ضيعة أبناء ونكون حقيقية بمصالحة

 .العالم لكل الرسالة يسوع ونحمل الشر

 سمر ابي خليل بجاني ساره فيليب الزغبي /.............................. .........

 ؟24/9/2010في هذه الظاهرة  MTVتلفزيون  كيف نقل

 شفاء حالة من اكثر وتسجيل الكحاله، في زيتاً  يرشح شربل مار تمثال

ا يرشح وتمثاله شربل، مار إنه ا زيت   الكحاله، في بجاني جاكلين منزل في شافي 
ا تحول الذي  .والتبرك للصلة المؤمنون يقصده مزار 

 

 عصاها دون من السير عن فعجزت سنوات، منذ الفالج داء أصابها جاكلين السيدة
 ... الشفاء حالة حصلت حين الى سنوات، لست الزمتها التي

 

 :لنا فروت ،؟معها حصل ماذا بجاني السيدة ألناس  

 بلطة كمان مشيت...  تركتا ما" العصا تركي...  جاكلين يا" صوت بسمع
 المزار قدام حالي ع   بوعا...  تركتا ما" العصا تركي" صوت سمعت ورجعت

 وشبقتا "العصا؟ زت بدك" قلتلو" العصا تركي العصا، تركي العصا، تركي" قّلي
 حطيت قّربت...  يمسكني حدا ما يقيمني حدا ما قلتُلن يقيموني بُدن إجو. عالجنينة

 .بمشي عم وبعدني ومشيت...  ووقفت...  المزار درجة على دّيي

 الحضور(. تصفيق وعل)

 بل فيِّ " لتلياق عصا؟ بل المزار نحو سوا نمشي فينا هل بجاني السيدة وسألنا
 "ياهلل...  بركض ركض بدك وإذا عصا

 على هي بل ال تعلم ألنها معها، حصل ما يؤكد من تنتظر ال وهي جاكلين تْ ش  وم  
 التروي من الكنيسة رأي بحسب بد ال ولكن ،بإعجوبة شفاها شربل مار إن يقين

 من عّينة ُطل بت ولهذا إعلنها قبل األعجوبة إلثبات اللزمة التحقيقات وإجراء
 .العجائبية هللا بقدرة الكنيسة ثقة يؤكدون المعنيين ولكن لفحصه الزيت

 ردد   وبإيمان   القديس، تمثال أمام أضيئت ،ورجاء وأمل وشموع صلوات
 رمت التي جاكلين ومع" كبيرة هللا قدرة قديش وخبروا شوفوا" الحاضرون

ا ُترمى بأن تمنت رجعة، غير الى وأوجاعها عذابها عصا  األحزان كلُّ  جانب 
 . ... متألم لكل واألوجاع

 MTVعقيقي /  جويس ..............................................................

 ؟29/10/2010في عن هذه الظاهرة ماذا كتبت جريدة البلد 

 الكحاله من لبنان ينادي أعجوبة آالف العشرة صاحب شربل مار
 على تعلو عطية وال القداسة، سحر على يعلو سحر ال

 ءالسما بين بعيدة المسافة تبدو البال في. للنسان هللا عطايا
 ءالزرقا الضحكة فهناك بينهما، ما وشتان واألرض،

 . المخفية البسمات وهنا األلوهية والروح

 يرى ال اللحظات تلك في. ءالفنا غايته قفص في الروح تحبس مادية قوالب في
 حياته من بسيط ءجز يكون أن عسى لها، ليضحك ءالزرقا ،ءالسما سوى االنسان
 ءالبطي الموت لجج في االنسان غرق خضمّ  وفي. السماوية للزرقة مشابها

 في هللا يتدخل... الحسبان في يكون ال ما يحصل والقشور، والماديات والخطيئة
 منتهى حتى معكم أنا" القول ويجدد ويعطي يعظ أوليائه، عبر غريبة أوقات
 "الدهر

 .اللهاب آب من صيفي يوم: الزمان

 .لبنان جبال قرى من الوادعة القرية الكحاله،: المكان

 .األبد الى بجاني جاكلين حياة ليغّير شربل مار يخّطها أعجوبة: المناسبة

 قديس فيتدخل شفائها، عن الطب يعجز مستعصية، حالة: اعتيادية تبدو القصة
 الجديدة، األعجوبة خبر الناس ألسن على نتشريو الحالة، ليشفي هللا قديسي من

ا هللا ويثّبت  بالنسبة الماضي من شيئا فيه االيمان بات زمن في شعبه يمانإ مجدد 
 دارها من هللا ليمنح الُمختارة، هي بجاني جاكلين كانت كحالهال في. الكثيرين الى
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 يبرز "أعجوبة آالف العشرة قديس" كان كحالهال في. للنسانية المتجددة الحياة
 زّتي جاكلين يا" آب 28 في نادى الذي الشماليّ  ذلك شربل مار لليمان، كالحامي
 كالرسول بدت وللحظات هكذا، العصا ترمي أن جاكلين تشأ لم ،"ايدك من العصا
 المسامير، مكان الى النظر دون المسيح بقيامة يؤمن أن عليه ُعب  ص   الذي توما
 ،"ايدك من العصا زّتي قلتلّك" بقوة فناداها كافيا   وقتا   يمنحها لم شربل مار لكن

 قبل" قائلة اليه توجهت التمثال الى وصلت وحين ،"بزّتا زّتا، ياني بّدك" فرّدت
 ".ربي سأشكر أشكرك أن

 آب 28 أعجوبة فقبل لبنان، بيوت كل الى كحالهال من انتقلت التي الحكاية هي
 الدماغ، على "ءما كيس" وجود من سنوات ثلث منذ تعاني التي جاكلين كانت
 السير األوقات من وقت أي في يمكنها وال األحيان بعض في الوعي تفقد يجعلها

 عند الموضوعة بماكينتها الثياب تخيط أن تحاول العصا، على ءاالتكا دون من
. بعد عن كحالهال ءابنا بتمثاله شربل مار يبارك حيث المتواضعة" السطيحة"

 االبرة وبدلت قامت جهيد وبجهد ،"ضربة أول" تضرب أن قبل االبرة انكسرت
 لكنها أخرى، ابرة تجلب أن أيضا   حاولت ثم انكسرت، الثانية لكن بغيرها،
 بإيمان فنظرت. للخياطة إبر 1 انكسار حتى هكذا األمر ودام أيضا ، انكسرت

 صوت لتسمع ،"؟اليوم خّيط ياني بّدك ما تخمين" شربل مار تمثال الى طافح
 على التمثال نبابج وقع ما شيئا وكأن فأحست وصفت، كما ،"طق بق"
 التي اللمبة ووجدت شربل، مار تمثال الى فوصلت لتتفقده، فقامت ،"االترنيت"

 أصابتها اللمبة، تحطم بعدم أتتفاج أن وقبل تنكسر، ولم وقعت قد التمثال ءتضي
 .بغزارة تنهمر الزيت أنهر وكأن زيتا   يرشح التمثال... الدهشة

 .المتألمة لبشريته هللا أعاجيب من جديد فصل ليبدأ

 الجيران من ااحد   توفّر لم سمعتها التي وابنتها ءوالبكا بالصراخ، بدأت جاكلين
 رسالة وإما أعجوبة هناك يكون أن إما" جازما   الرعية كاهن ليخرج والكهنة،

 أعاجيب منها ونتجت األساس، كانت األعجوبة ولكن ،"ألوهي ما أمر وإما
 بيوتهم، الى ويعودون ،كحالهال الى وأمراضهم أوجاعهم يحملون أشخاص. أخرى
 المريض ان تأكيده عبر األعجوبة تلك العلم ويثّبت األعجوبة، تتمّ  قليلة ايام وبعد
 مار تمثال إذا،. وصحيحا   معافى يصبح منه، ميؤوس ما لمرض ُيعالج الذي
 يألفها لم العالم، هذا عن غريبة رائحة، مع مترافقا   زال، وما زيتا   يرشح شربل
 بيروت في ءالشتا تمضية من جاكلين مانعا   بالناس، عجّ ت الدار أن كما أنف،

 هنا ءالشتا أمضي أن شربل مار أراد إذا" تقول وهي سنة، كل عادتها كجاري
 ".كحالهال في هنا فسأمضيه

 تستلزم كنسية خطوات من هناك كانت وإذا صحيحة، األعجوبة كانت اذا وعما
 من اايجابيً  كان األولي الفعل رد" جاد قريبها يقول األعجوبة، صدقية من التأكد

 الزياحات اقامة ان كما مسموح، عفوي هو ما كل أن تقول والكنيسة الكهنة،
 تعتمدها أساسية خطوات 7 هناك ان كما. القداديس اقامة دون مسموحة،
 من والتأكد للكنيسة، المزار تكريس ومنها األعجوبة، من التأكد قبل الكنيسة
 أسئلة تطرح المطرانية، من تحقيق لجنة وتشكيل طبية، تقارير عبر اتءالشفا
 ..." الخطوات من وغيرها دقيقة،

 أخبرتنا" جاد يقول األعاجيب، صحة من الكنسية السلطة من تأكدال عن والسؤال
 منها التأكد يتم حاالت غيرب مقارنة أنه تشهد لكنها محدد، وقت ال أن الكنيسة

 ".للغاية سريعاً  يبدو الزيت، رشح بعد األمور تطور فإن

 بعد المزار قفالإ الى الكنيسة عمدت آب، 21 في األولى للمرة الزيت رشح حين
 لكثرة يزول سواده كاد حيث التمثال، من الزيت مسح الى المواطنين تهافت

 الكنيسة أن تؤكد واحدة يافطتان، رفعت المزار قفالإ وبعد... المؤمنين مسحات
 ورغم. التبرعات تقديم تمنع وأخرى ،معها مفتاحه ووضعت المزار أقفلت
 حتى يرشح فبقي الشكلية االرضية بالتدابير يلتزم لم التمثال أن إال" التامّ " االقفال
 .الصخرية الشقوق اخترق

 بنورها ءتضي زالت فما التمثال، الى جاكلين زحف على" الشاهدة" اللمبة اما
 .شربل مار القداسة، في رفيقه تمثال جنب الياس، لمار آخر، تمثاال   اليوم حتى

 الضباب، غطاه وقد المزار وجدت الليالي إحدى في" جاكلين تلفت المغادرة وقبل
 ".التمثال وبان ءشي كل انجلى ثالث أو ساعتين وبعد موجود، غير والتمثال

 ليل غفوات إحدى في نادى الذي شربل هو ،هللا الى بنا يعود الذي شربل هو
 انفك ما الذي شربل هو ،"نزول نازلة والناس طلوع الربّ  درب" الخاشع عنايا
 أحضان في لينام هللا صدر الى يرفعه الحزين، لبنان ثقل منكبيه على يحمل
 خادما   أقصاه، الى أقصاه من العالم عرفه الذي العنيد، شربل هو. ءالزرقا ءالسما
 في شربل. أجلنا من الخلصي التدبير طريق في يساهم الذي الوليّ  هلل، بارا  
 .المحدق الظلم وجه في ءضّيا كون   صرخة زيتا ، يرشح كحالهال

 البلد/  عقيقي بيار - يمين دنيز ......................................................

Fireworks … Fire don’t works 
Home sweet home! There is nothing like the comfort of home, place of 
relaxation, enjoyment of some quiet and an escapade from the stress of the 
city. 

I kissed my little children goodnight, hugged my lovely wife and thanked God 
for this joy, when suddenly… BANG! An explosion… a terrible sound that 
woke my babies up, all you can hear is crying and a fast beating heart owed 
by the fright and shock of the blast.  

An explosion? No… it was some dumb kids playing with fireworks this late 
time at night, and the worse is yet to come… a shower of blasts rained over 
our heads, it was unbearable, loud and disrespectful to our calm 
neighborhood. 

 
Somebody has to do something about it! 

The only good thing about fireworks is that they are beautiful and attractive to 
look at, but only on certain occasions like weddings and holidays, but here it 
has become an everyday concern. 

How can we prevent this? 

Fireworks are the cause of many problems and disasters, it is the duty of 
parents to teach and show their children the dangers of fireworks. 

Each day, several injuries occur, some loses a finger, others burn their eyes 
or their skin… what was supposed to be an enjoyable event has become a 
lifetime suffering and disability to some. Even though some advertise their 
products as non-dangerous fireworks, accidents has shown that there is no 
exception; the “harmless” glow-in-the-dark candles can reach 1200°C in the 
heart of the flame which can put clothes on fire. 

Fireworks are also a cause of pollution, from ashes, smoke and burnt down 
woods there is also sound pollution which can be heard several kilometers 
away, and there is nothing more disturbing than waking up late at night, 
shocked, distressed and swearing all kinds of bad words. 

Our community has the obligation and responsibility to prevent and be 
conscious about the cons of fireworks. We must work together as smart and 
communicative humans to make our village better and organize fireworks with 
professional adults and only on certain occasions.  

…………………………………………...…..… Joseph Elie Moukarzel 

 ... رالتطوّ  فجوات
ا تشكل باتت حتى التكنولوجيا تطورت و العلم تقدم ا احيان   القيم مصير على خطر 

 الى يهدف الذي األستنساخ مع البيولوجية التكنولوجيا فمن. األنسانية والمبادئ
 الى( ADN) الريبي النووي الحمض خلل من األصل طبق بشرية كائنات خلق

ا تلغي ان ستطاعتهااب التي الذرية القنبلة مع يةئايالكيم التكنولوجيا  وتدمر بلد 
 .بثوان قارات

 .وتطورات اسرار من الغد يخبئ ان يمكن بما اومرتبك   منشغل   العالم يبقى

 هل ومصيره. األنسان وضعية عن لءنتسا ان لنا يحق الغريب الواقع هذا ظل في
 يشفي وحقيقي دقيق جواب فل ؟البقاء على خطًرا لتكنولوجيااو التطور سيبقى
ا نرى فلذلك. ستمراريةاال يلبي فعلي معيار وال الغليل  انفسهم مع متصالحين اناس 

 .التطور فجوات نحو ينجّرون نيخرآ لكن ،مومعتقداته مقناعته حسب ونمشيو

 ما كل على تانمنفتح وعيناك متيقظـ ا ىتبق ان هو فعله عليك ما المطاف، هذا من
 حياتنا تجتاح أصبحت التي التكنولوجيا تلك اليه تتوصل ما وكل العالم في يجري
ا اليومية  لئالوسا إستعمال كيفية وتدري الرابح انت تكون ان يجب وايض 

 .وسطحي مادي هو ما كل الى تنجر ان من بدال   المتطورة

ا،  على الشيء بعض تغلب ومعاصر متقدم كوكب في اصبحنا نناأ شك ال اخير 
 تنتج التي السلبية نعكاساتاإل مدى ننكر ان بحقنا ليس ولكننا الدنيا مصاعب

 .نهاع

 بجاني هللا نعمة هادي................ .................................................
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 الفّنية؟ وطموحاتك العائلة متطلبات بين توفقين كيفديانا، 

 اأيض   أحاول لكن البيتية الواجبات في التقصير وعدم للعائلة ادائم   تكون األولوية
 ُتشغلني ال والتي لي أهمية   األكثر الفنية النشاطات ختارأ وأن موهبتي أهمل أال

 .عائلتي عن اكثير  

 

 السنة؟ لهذه الغنائية والنشاطات األعمال آخر هي ما

 اللويزة وفي 1/8/2122 في مشمش ،في  22/7/2122في غبالة في مهرجان
 .أعراس حفلت عدة الى باإلضافة 8/3/2122 في بعبدا

 .اقريب   سأصدره تراتيل CD انهاء صدد في وإني

 ؟ تواجهينها التي الصعوبات هي ما

 علينا يحتم بما جيدة أعماال   وينتج الراقي الفن يدعم لمن نفتقر هذه أيامنا في
 .طموحاتنا لنحقق أنفسنا على اإلّتكال

 األلحان، لي قدموا الذين وأصدقائي يساعدني الذي زوجي وجود لوال لي بالنسبة
 .ألبومي تحضير صدد في كنت لما امجان   والتسجيل التوزيع الكلمات،

 تتطلعين؟ مَ الوإ طموحاتك هي ما

 في التطور زوجي، مع تام بإتفاق العيش صالحة، مسيحية تربية أوالدي تربية
 بها حلمت طالما وراقية محترفة درجة الى افني   أصل وأن المحاسبة في أي عملي
 .لوطني افخر   وتكون بها أعتز   فنية أعماال   أقدم وأن

  أوالدك مع مسيرتك تطبقين كيف

 إلبراز وتشجيعهم وتثقيفهم تعليمهم أستطيع ،أن لهم اجيد   مثاال   أكون أن أحاول
 الموسيقي المعهد ادخالهم في أرغب. صغرهم منذ الظاهرة الموسيقية موهبتهم

 .محترفين موسيقيين المستقبل في ويصبحوا اموسيقي   ليتثقفوا سنوات 7 عمر من

 ؟ مباشرة غير أو مباشرة بطريقة الفنية مسيرتك في ساعدوك الذين هم َمن

 الزخم أعطاني الحفلت جميع في لي ومرافقتهم وتشجيعي المتواصل أهلي دعم
 أعمالي والحق تابعني الذي زوجي من االحق   أتى األقوى والدعم. البدايات في
 يستطيع قوّيتين، وخبرة موسيقية نظرة ولديه موسيقي أنه اوخصوص   يزال وما
 .بناّء   اموسيقي   انقد   يعطيني أن امخلله من

 موريس األب: الكلمات كتابة من القادم، البومي في يساهمون ذينال أذكر أن وأود
 جورج األستاذ: وألحان ،منصور جورج واألستاذ جاموس جان األستاذ شمعون،
: التراتيل كل عوتوزي ،مكرزل كمال واألستاذ مكرزل طارق األستاذ فغالي،
 لهم سليمان رالف األستاذ ستوديو األلبوم كامل وتسجيل فغالي جورج األستاذ
 .الجزيل الشكر

 لقائنا؟ ختام في قولها تودين التي الكلمة هي ما

 حضنوني الذين يئوأصدقا وأوالدي وزوجي أهلي ،على موهبتي على هللاّ  أشكر
 .مسيرتي في والدعم التشجيع لي وقدموا حياتي في ادائم  

 مجتمعنا قلب في المواهب على ضيءت تيال" رـويـطـت منظمة" على هللاّ  أشكر
 من وأطلب بينهم ما في التواصل توطيد في وتساهم الكحاله بلدتنا في اوخصوص  

 وتشجيع النشاطات لتطوير ،عامة الكحاله أهالي وفي العزيمة فيهم يقوي أن هللاّ 
 .الحبيبة ضيعتنا وحدة وتقوية  المواهب

 

 الصحة دوام" ديانا" سيدةـك  ل تمنى" يشو في ما فيفريق عمل " ،الختام في
 ... التقدم من المزيد وإلى والعافية

 راشد ديب بجاني.................................................................. ....

 ... من كندا الى الكحاله "دامت رسالتكم"

 ،األستاذ راشد بجاني واللجنة الكريمةالى 

العدد يا لها من سانحة حلوة عندما تصفحت على األيمايل 
. أفعمت بها. وحين عدت "شو في ما في" ةنشرالثالث من 

الى نفسي استوحيت قراءتها واستقطبت افكاري ثانيا  الى 
بغية األصدار. تشجيعكم لها بأرسال بعض من قصائدي 

من بلدي يقومون بهذه الرسالة فهم من الناشطين ويستحقون  العمري ان ارى اناس  
التكريم والتشجيع، انها هديتكم المفضلة لي، وقد احتلت قسما  من اعماقي فلكم 

 .الشكر

انني قمت قبلكم بهذه الرسالة المتعبة، ولكن ليست متعبة اذا كان الجميع ، أخواني
شيقة ومتعبة جدا  لعدم وجود شخص  "المواهب العالمية"نت رحلة يتعاونون. وكا
يب واألرسال على ض، فالكتابة واألصدار والتوسنة 37ودامت آخر مساعد، 

واصبحت اوسمتها على صدر  والحمد هلل التي نجحتفرد، نعاتق شخص م
، منهم من اهم الشخصيات اللبنانية والعالمية، وبغية تقديركم لهذا شخص 1900

عمل اتشرف بتزيين صدوركم بأوسمتها حين العودة الى لبنان، ألني اضع ال
لكل من يعمل لهذه المنشورة  مساعدتي بالكتابة تحت تصرفكم، وهنيئا  ثم هنيئا  

 .الكحاله اءالكحالية فنحن فخورون بكم لديمومة الكلمة وحمل التراث ألبن

 .للجهود المبذولة ر  ، فأن الوصول هو تقدين األصدارمتشجعوا وال تملّوا 

فقد وصلت،  "المواهب العالمية"، وانظروا الى ة والعمل الناجحكافأكم هللا بالهمّ 
 منها لبنانيةال اتشخصيالهم أورفيع اوسمتها احتل مكانا  مرموقا على صدر 

 .له العمر الطويل "صفيرمار نصرهللا بطرس الكاردينال "

 بجاني يمعن نجيب.... .................................................................

 مجلة "مواهب" ... من كندا الى كل العالم

 اليوم، معنا لحضوركم األعماق من بكم نرحب
 عشر الثاني “العالمية المواهب” مؤتمر لذكرى

ُعد   وإن(. 22)  الوقت لقلة فهو المؤتمر زمن ب 
 بحلة وانطلقتها “مواهب” مسيرة في لأللتزامات

 محررها مفرد عاتق على وكلها. وباأللوان جديدة
 تطوي المدللة مجلته وتكون إال يأبى ال الذي

 “مواهب” رأت. األرض حول الشاسعة المسافات
 ،كندا انتاريو،- كتشنر في 1976 شباط في النور
 .محررها الشاعر أفكار في ينساب بأوله يزل لم الشعر هيجان كان حين

 وكان ،(سنوات عشر عمر في أي) 1950 عام الشعر نجيب بجاني نظم ابتدأ
ف 1952 عام وفي. عاليه مدارس في يتعلم  من الرّيس ابراهيم الشاعر الى تعر 
 يكتب فيها واندمج ،“العرزال بنت: ”دعاها زجلية مجلة يؤسس كان الذي عاليه

 نجيب يتوقف لم ولكن. وتوقفت شقرا أبو أميل الشاعر الى انتقلت أن الى قصائده
 كميل الوادي كروان لصاحبها “الكروان” مجلة في بعدها اشترك الكتابة، عن

 ديوان أول وصل آنذاك السبعينات، في نهايتها الى فيها مقاالته أغزر ،خليفه
 .نهايته الى “والشباب الطفولة” لنجيب

 وجود لعدم الغرب في تتدهور العربية اللغة أن نجيب رأى 1976 شباط وفي
 يوم. الى يوم من وازدهرت. العربية المدارس

. األرض بلدان غالبية في لتجوالها عالمية "مواهب" أصبحت 1993 سنة في
 البلدان جميع من شعراؤه يأتي أدبيا   مؤتمرا   لها عام كل في يقيم المحرر وكان

 ليعودوا الجميع، أذهان في والذكرى الصلة وتبقى البعض، بعضهم إلى يتعرفون
 التي بالمؤتمرات والقيام. القادم المؤتمر في للقاء وبشوق بحيوية المقبلة السنة في

 الشمالية أميركا الى فذهبت: الخمس اللغات بمداولة وأكثر أكثر المجلة أنعشت
 .العربية البلد وكل فأوروبا وأستراليا، نيوزيلند، والى واللتينية

 وفي. المتنوعة الشيقة بالكتابات أمطروها الذين محبيها بكل “مواهب” شمخت
 أنطلياس، في الثامن المهرجان وأحيت لبنان مهدها الى عادت ،1997 العام

 شاعراً  56 كّرمت حيث للحضور، أم ت التي والحشود الدولة مندوبي بحضور
 .التاريخ الى مجدا   تحمل كندا الى وعادت وتعملقت ،الخاصة بأوسمتها

 بجاني نعيم نجيب......... ............................................................
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 2012تموز  –مسابقة اإلمالء في اللغة العربية 
صالون للسنة الثانية في  العربيةاللغة اإلمالء في مسابقة  "تطوير" منظمةأقامت 

بالنشيد الوطني اللبناني من ثّم المسابقة  فتتحتإ .كنيسة مار أنطونيوس الكحاله
الخوري أالن هذه المسابقة، وطلبت من  الزغبيفيليب اآلنسة سارة قدمت 

حيث بارك هذا العمل الذي يجمع مختلف األعمار نحو إلقاء كلمته  الشرتوني
.تطوير"" منظمةتي تقوم بها وقد أشاد بالنشاطات ال هدف الثقافة والمعرفة

 

 من وحي المناسبة. ابي خليل جريسللسيد طوني بعد كلمة األبونا كانت قصيدة 

 81سنة و 24تراوح أعمارهم ما بين تهذا وقد شارك العديد من األشخاص الذين 
 .أكثر من الذكور اتحيث كانت نسبة النساء المشارك ،سنة

بالحاضرين فكانت كلمته معّبرة ثّم بدأ  األستاذ كميل طانيوس ابي خليلرّحب 
 .في القراءة الثانية األستاذ أنطوان حبيب الزغبيبقراءة اإلملء وقد عاونه 

 االستاذ كميل طانيوس ابي خليل ُيلقي نّص اإلمالء ...

 مهام التصحيح والفرز... جانب من 

عن جميع النشاطات  املخص   السيد طوني ميشال ابي خليلخلل التصحيح قدم 
" شو في ما فيأهمها إعداد نشرة " خلل السنة والتي كان المنظمة بها امتالتي ق

ا ثم تكلّم  ،وطلب منهم لمن يرغب بكتابة مقاالت للعدد الرابع الذي سيصدر قريب 
ودورات  الكحاله والفوارةالدورة التحضيرية للبريفيه التي جرت في  لىع

 28-27في  تمأقيالتي  والدورة الرياضية في الكرة الطائرة، عارياكمبيوتر في 
 .وغيرها من النشاطات، 2122تموز 

 في نهاية المسابقة أعلنت النتائج وجاءت على الشكل التالي : 

ميرا ميالد فرح  واالنسة أبي خليل سمر أنور السيدة: تصدرت المرتبة االولى
مبلغ  كانف وائز النقديةالج القرعة علىبسحب تم  الو (،2) المرتبة االولى

 ل.ل. من نصيب 211،111، ومبلغ ل.ل. من نصيب ميرا فرح 311،111
 سمر أبي خليل. 

بالمرتبة الثالثة، وربحت  االنسة جوانا انطوان الزغبيفازت  :الثالثة المرتبة
 ل.ل.  211،111قدرها جائزة نقدية 

مكتبة هم بعدد من الكتب القّيمة التي قدمتها ؤوقد فاز االشخاص التالية اسما
 :(27المرتبة وحتى  4 رتبةم)بالتسلسل من ال ،أسطفان

عبدو  –مايا شاكر بجاني  –سيلين روجيه ابي خليل  –ن أنطوان الزغبيلسُ إ
ساندرا بجاني  –مارينا روجيه ابي خليل  –ريتا إيليا بجاني  –الياس ابي خليل 

ميراي  –لور شحاده ابي خليل  –منتهى الهبر –مارينا فادي بجاني –رحال 
 ريتا فادي بجاني  –غادة ابي خليل شربل  –ريتا أنطوان بجاني –بجاني

 

ا في  وتتمنى لجميع المشتركينالرابحين تطوير" " منظمةهنىء ت ا سعيد  حّظ 
ستضافت الرابحين في االتي  باميال ابراهيم ةالسيد، وتشكر مسابقات قادمة

 (.100.5"صوت لبنان" )" على اثير إذاعة حلوة الحياةبرنامج "

على تضحياته  األستاذ كميل طانيوس ابي خليلر" ـويـطـت" منظمة كما تشكر
 على التنظيم الدقيق، واالستاذ راشد ديب بجاني، اإلملء نصّ  ادعدوجهوده في إ

 واألستاذ أنطوان حبيب الزغبيعلى التقديم،  واالنسة ساره فيليب الزغبي
 وجميع الذين تطوعوا في تصحيح المسابقات.

ر"ـويـطـت" منظمةاللجنة الثقافية في ................................................ 
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 نوومتطّوع ... ال،وعمّ  ب  طاّل والد، أو مجتمعنا: أهل  قلب 
 Brevet البريفيه لطالب مّجانية تحضيرية دورة
 الذين البريفيه لطالب مّجانية تحضيرية دورة" رـويـطـت" منظمة أقامت

 صالون في 2122 أيار شهر خلل اللبنانية الرسمية للمتحانات يخضعون
ا 31 حوالي تسجل حيث 2122 أيار شهر طوال الكحاله الياس مار كنيسة  طالب 
 %75 المشاركة نسبة وكانت

 هذه الدورة؟ل التحضير جرى كيف

" الربح تبغي ال منظمة" تطوير منظمة في عضو مجلس اإلدارة أكون أن لي فخر
 الذين البريفيه صفوف طلب مساعدة وهدفها الخدمة هذه في التطوع فكرة فأتتني

 لهذه يخضعون األولى للمرة وأنهم خاصة اللبنانية الرسمية للمتحانات يتقدمون
ا التجربة  على يترتب الصعب االقتصادي والوضع الراهنة الظروف لهذه ونظر 
 .الخصوصية للدروس إضافية مبالغ دفع األهالي بعض

 بهذه للقيام األخضر الضوء وأعطوني المنظمة في زملئي على الفكرة طرحت
 رّحب حيث ابي خليل كميل األستاذب واجتمعت باالتصاالت فباشرت المهمة

اوقته  قدم الفكرةب ا أن تقدم  ووافقت مكرزل لوريت باآلنسة اتصلت كما، مجان  ايض 
امن وقتها   . األيام هذه في مثيلها يوجد قلما حقيقية رسالة أنها فعل  .مجان 

 لنا للسماح وذلك عبدهللابو بيار الخوري الياس مار رعية كاهنب اجتمعنا
 عن اإلعلن تمّ  الوقف. لجنة من الموافقة وأخذ الغاية لهذه الصالون باستعمال
 : الدورة

 بجاني راشد األستاذ رياضيات 1:11-4:31 والخميس الثلثاء

 األستاذ مدنية تربية جغرافية، تاريخ، عربية، لغة 7:45-1:25 والخميس الثلثاء
 خليل أبي كميل

 مكرزل لوريت اآلنسة فرنسية لغة 7:31-1:31 األربعاء

 من وخاصة وصوب حدب كل من االتصاالت تكاثرت الدورة عن اإلعلن فور
 هذا على لشكرنا الدورة في المسجلين الطلب وأهالي والكهنة األهلية الجمعيات

 .منظمتنا وهدف هدفنا هو والذي المجاني العمل

 
 :بالشكر أتوجه" رـويـطـت منظمة" سمإب

 يرام ما خير على الدورة ألنهي الصبر أعطاني الذي يسوع الرب إلى :أواًل 

  عبدهللا بو بيار الخوري رأسها وعلى مارالياس وقف لجنة إلى :ثانًيا

 .الطلب توجيه في والمساهمة لتضحيتهم األساتذة جميع إلى :ثالًثاً 

 

 الشوف -في بلدة الفّوارة  مّجانية تحضيرية دورة

 كيوان مارون الخوري، تم اإلتفاق مع اللبنانية البلداتفي إطار نهج التعاون مع 
 طانيوس ليديا اآلنسة مع وبالتعاون الفوارة أنطونيوس مار رعية خادم

 .كنيسةال في كافة الرعوية النشاطات عن المسؤولة
 

 الدورة مع بالتوازي ارةالفوّ  في البريفيه لطلب تحضيريةال دورةال تم إعطاء 
 .2122شهر ايار  طوال، واستمّرت الكحاله في تجر التي

 ي بلدةلاأه وكل الطلب أهل من التهنئة نتلقى كنا منذ بدء الدورة وحتى نهايتها
 .الرعية شؤون على والقيمين الفوارة

 
ا امتحاناتهم في التوفيق الطالب لكل نتمنى أخيًرا  بعد ونعدهم، سعيًدا وحّظً

ا نحتفل سوفبأننا  النتائج عن اإلعلن  علنيُ  مكان في النجاح كأس ونشرب مع 
 .خير بألف وأنتم دورة وكل.. . حينه في عنه

 راشد ديب بجاني................ ......................................................

 ... دورة حبّية لقدامى العبي الكرة الطائرة 

 العبي قدامىل "حبّية دورة" ، "رـويـطـت " منظمة في الرياضية اللجنة أقامت
 دير دون بوسكو في ، وذلكاألمس برفاق اللقاء الى تهدفالتي  الطائرة الكرة

 سوف نطلعكم على التفاصيل في العدد القادم.و 2122 تموز 28-27 في الكحاله

 

 

 مروان بطرس ابي خليل............. .................................................

 67الجيش ال  عيد مناسبةل
الجيش لتهنئته ، قيادة المختار عبده ابي خليل برفقةار وفد من أهالي الكحاله ز

 مكتبه في ،سلمان وليد الركن اللواء األركان رئيسستقبلهم ا، ف17بعيده السنوي
أبناء الكحاله  لتداول في الشؤون العامة، وأّكد الوفد إلتفافاليرزة حيث جرى افي 

 حول الجيش ودعمه الدائم.

 
 ناصيف الياس رزق هللا..... .........................................................
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 ...  قصائد شعرية
 كحاله يا راجعلِك

 آمالي عاقد فيكي                   كحالي يا راجعل ك
 ومعمود ترعرعت فيكي      الجود بلد يا راجعل ك
 عود عم بشتقل ك كلما        موجود مش فيكي وهلق
ك عا الي غّني وفيكي                بالغالي تكريم   مو 

 كحالي يا راجعل ك                   
 

ك عا             بيتجلّى السحر فيكي  شاهلل ما يا والد 
 الحلوين بلدات أجمل            التكوين قبل من انتي
 بتنعدّ  ما شعب ك مواهب          الغدّ  وبين األمس بين
 موالي حيث عالرجعه            حالي بقشع عم فيهم

 كحاله يا راجعل ك                  
 
ك يبقى          المأمول من كحاله يا  طول عا توحيد 
 جامعنا نحبِّك حتى                    معنا أهلل زالو ما

 الصفّ  جامعنا وعالواجب        يهفّ  علينا والتآخي
 بالعالي بيشمخ الراس            نلتفّ  عم حول ك ولما

 كحالي يا راجعل ك                 
 

 بجاني نعيم نجيب ................................

 شالو العدم من أهلل لبنان

م من أهلل لبنان، د   شالو الع 
ّطو         قبالو الدني بفردوس وح 

 وشمس زرقا بسما وزّينو
 تللو على يتغندر واألرز         

 
بلو ك   نور بأحرف أألسم وس 

 الديجور بعتمة نهارو وشفّق      
ا   عالمعمور الشمس متل وضو 

 خيالو من انسحرت والواحات  
 

مال كتر برغم  الفيه الج 
 عاطيه سحر أهلل ما وكتر       

 بتنويه يوصفو عجز الشاعر
 استحللو أهلل... أسم غير وال   

 

 علقان واألرض السما بين
 فنان صورتو بينحت ما           
 يبان قرار كلما وبالشرق

م لبنان     غِّ الو عا بين   مو 
 

نا  زيّ  مالو بالكون وطن ع 
 وشويّ  للشمس وصل صيتو    

ّيه يوصل صعب والمجد  َ  ل 
 بيطالو ما عربش، ولوال        

 

 خلقان عدن فردوس لبناننا
 بإيمان ونعبدو نحّبو الزم         
 والوجدان بالقلب ونجّسدو

 !وعيالو الفيه الشعوب نراعي    
 

 بلد غير عا الهاجر وأبنو
 األوالد عيشة يأمن حتى        

 واستفاد عيلة أّسس وبالغرب
 ّبالو على يخطر عاد ما الوطن 

 بجاني نعيمنجيب ..... ...........................
 

 خلقتي مجرمي

 وتحلفي توعديني بدي عاد ما
 تزرفي عينك دمع فاشل حب ع               
 مجرمي تضلك ورح خلقتي مجرمي

 منطفي خامد واحساس حجر قلبك         
 وتحلمي الماضي تعيدي تجربي ال

 يكتفي غرورك من تعلّم قلبي               
 تتوهمي رجوعك بيوم حاجي

 النفي حروف واضع حبك عّ  فكري        
 ونمي عاش العاطفة ع   قلب هديتك

 جفي بعمرو ما اصحابوا حب ع             
 ظالمي يا تغيرتي تا صار شو

 الوفي القلب تجرحي غدرك وبسكين      
 تنعمي صادق بحب تا وعد عطيتك

 منتفي صّبح بكون رجا عطيتك            
  مغرمي حرة بروح امل عطيتك

 الرفرفي فنون بحبك علمتها    
  نايمي طفلة عينين طهر عطيتك

 وخايفي بنومها يزعجها حلم من
 سمي بمجدو حب حقيقة عطيتك

 الفلسفة حدود تخط حتى        
 محرمي سودا بأفكار ضعتي

 ملفلفي بالغموض جهلك واحلم
 جهنمي لهبها نار بدرب مشيتي

 لفي عقلك على جحدك وشيطان
 غمي غدرك ع   بقلب جرح تركتي

 نازفي بعدها اليوم لحد جروحي
 تبسمي ضلّي لليأس تعودي ال

 يشتفي كفرك من العمر وخلي  
 تندمي إنك نفع شو الندم

 بتعرفي حبي وصدق بتوعي بكرا          
 بتفهمي والحقيقة بتوعي بكرا

 للقدر قلتو قول ع   وبتشهدي     
 مجرمي ضلك ورح خلقتي مجرمي

 مطانوس منصور جورج...... ...................

 اإلنسان تطوير

 معاني إلها في تطوير معنى شو تطوير
 ضمانة عندها وما تصير بدها كلمة مش              

 ضمير فيها عهد فيها جهد فيها
 سهراني العين لتبقى تايكتمل عمل فيها أمل فيها      
 والتبشير والفكر بالعلم تقدم فيها
 عطشاني لقلوب الصدى فيها   المدى فيها الهدى فيها
  أجير مش لربو فينا من

 مجاني عاألرض اإلنسان خدمة هيدي                 
  جنازير وركبو عالقمر طلعوا

 تاني الو ما الكون فوق من وشافو                     
  الخضير شوفوا وارجعوا اليباس شوفو

 حلياني وبساتين عالية بنسبة فرق                      
  والتطوير العلم بفضل كلو

 صفياني كف ونضافة بيضا وقلوب                    
 المصير تانشوف المعرفة اعطينا ربي

 الضمير تانحكم الثقة اعطينا ربي                      
 بهالتفكير قامو اللي احفظ ربي

 مجاني للضيعة الخدمات وقدمو                        

 خليل جريس أبي طوني........................ 

 راني   و  سالي  ... حوار بين

 :سالي
 اءسمر ربانتظا نتوا ءلشتاا مر
 اء؟لحمرا مظلتها عليك طلتأأ

  راءباال رتحت الو ثقاوا كن
 اءلشقروا اءلسمرا تنسيك حنطية برفقة نتا

 :راني
 الوريد، في المظلة توشكّ  أتت سمرائي
 عالمية، حروبا وأشعلت القلب واحتلت

 أريد، ما الحب في أعرف أنا حنطيتي يا
 أبدية الصداقة خنادق وأعرف
 :سالي
 يكدتر ىباخرو كتسحر بلحظة
 قيقةر مشاعر من فيك ما كل تقتل
 تحميك كانت يلتا دقلخناا لىا دتعو تترككو

 لصديقةا تلك كتف على تبكيو سكرا لتضع
 :راني
، خطوط على السقوط أجمل ما  التماس 

 الخاطفة، حّبها حروب في واالحتراق
 وقاسي، مضجر   صداقتنا فخندق
 العواطف   يهّدئُ  ...الصديقة وكتف

 المحروقة، األرض سياستها سمرائي
 الفاتحات، أفواج خلفها تذلل
 ... العروق   وتقطعُ  القلب تولّع
 صفحات صفحات   تاريخي تكتبُ 

 

 االشقر ميشال راني  و   سالي جورج ابي خليل ...

 اإلمالء مسابقة

 طموح عندك في اإلملء مسابقة يا
 نبوح ما بسّرك هاإلهداء لمين

 ومعرفة كلمة وإخلص بصدق تمشي
 منروح ما وين والحب الوفاء تكوني     

  أمل عندك في تطوير كلمة يا
 العمل أثناء اليوم عليها حصلت

 الدني بكل متوافرة المعلومة صارت
 عالجمل بتركب اليوم بعدها ناس وفي     

 خطر عليكي ما تطوير كلمة يا
 القدر من مكفولة يصير وبدو صار شو   

 حجر بعدك وما بالمصير بتمشي
 انهدر ما وحقك عسير مش أمرك          

 غدر ما وفيكي اجير عندك اإلنسان
 صبر مصابو وعا التعتير ضاربوا ولو    

 بالمعرفة زودنا هالدني خالف ما لو
 البشر بعدو ووين تطوير في كان ال       

 

 خليل جريس أبي طوني........................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oratorio – Don Bosco 
 
 

دون بوسكو  سنة 18-7عمرك بين إذا كان 
من  وكل أحدهوي صديقك، ناطرك هاالحد 

حتى تتعّرف على  بعد الظهر 7-5الساعة 
أصحاب جداد وتعيش معن بفرح، صل 

 ومحبة
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 الفرنسّية" Velizy-Villacoublay" مدينة من شبابي وفد ستقبالإ
 وعاداتهم وتقاليدهم اآلخرين وإكتشاف والسرور والفرح البهجة من ناأسبوع

 حبّ  هماتخلّل وخيالهم، عالمهم عن وبعيد عنهم غريب مجتمع في واإلندهاش
 وشباب صبايا سبعة قوامه شبابي وفد... أرضهم غير أرض في والعمل العطاء

 VELIZY VILLACOUBLAY بلدية من رسمي ممثل برئاسة العمر ربيع في
 إطار ضمن ،2122في شهر تموز  الكحـّاله بلدية وإستضافة بزيارة الفرنسية
 .البلديتين بين واإلنمائي والثقافي اإلجتماعي والتبادل التعاون

 بلدية رئيس منزل الى وواكبته المطار في الوفد ،ليل   الكحاله، بلدية إستقبلت
 والمهرجانات الرياضة لجنة ،الرئيس جانب الى بإنتظارهم كان حيث الكحاله
ا اغنّي   ابرنامج   لهم أعّدت قد كانت التي  اأفراد   ُوّزعوا ثم. اومتنّوع   وحافل   ومليئ 

 دون المعتادة اليومية حياتهم همليشاركو البلدة في أهلنا منازل على اضيوف   وحلّوا
 البرنامج ينفذون "لبناني–فرنسي" ا ،مختلط افريق   امع   وليشكلوا ،تصّنع أو تكليف

 .ايوم   عشر خمسة لمدة الموضوع

 ومن البدء، تمّ  ،كافة   عناصرهب الكحـاله بلدية جهاز ومؤازرة بمواكبة ذلك، كل
بل  الوقت، لمضيعة فيه مجال ال ،مكّثف يومي برنامج بتنفيذ األول، اليوم

 .اإلمكان قدر منه لإلستفادة

 اليومي بالعمل البدء ثم المستضيفة، العائلة عند الفطور وجبة ا،صباح   النهوض -
 األثري الغارات طاحون ترميم إعادة مشروع في اظهر   الواحدة حتى التاسعة من
 ه  ل  عْ وج   ه  رميم  لت   اهدف   وضعته قد البلدية كانت والذي البلدة، في الرجوم منطقة في
 .للبلدة اوسياحي   اتراثي   اأثري   اعلم  م  

 
 مقرّ  في الجميع يجتمع الرابعة وعند واإلستراحة، للغداء منزله الى كل العودة -
 إلكتشاف وثقافية ورياضية ترفيهية بنشاطات امع   والقيام التعليمات ألخذ لهم عدّ م

 القرى ومهرجانات( الياس مار) مهرجاناتها في والمشاركة وطبيعتها البلدة
 المختلط الفريق أعضاء كافة إلستقبال أهلنا دعوات تلبية الى إضافة ؛المجاورة

  .اودعم   اوتكريم   اتشجيع   موائدهم وعلى بيوتهم في

 في بلديةال مسؤولي مع كافة   الفريق عضاءأل ابرنامج   البلدية أعدت األحد، يوم
 .اللبنانية والتراثية واألثرية والسياحية الدينية المراكز الى جماعية رحلة

 
 قصر جبيل، قلعة جونية، لبنان، سيدة القليعات، عشقوت منطقة جعيتا، مغارة

 كساره، في النبيذ معمل الباروك، الباروك، أرز غابة الدين، بيت قصر موسى،
 منطقة نهرالبردوني، ضفاف القديم، السلح متحف زحله، في البلدي القصر
 ... الخضراء وبيروت رشميا

 منزله، في بجاني توفيق جورج السيد الكحاله بلدية رئيس أقام الزيارة، ختام في
 بحضور وراقص، خباص جوّ  في اوساهر   احاشد   عشاء   الفريق، شرف وعلى
 كل دعوة الى إضافة فيها، والشرطة اإلداري والطاقم كافة البلدي المجلس أعضاء

 نأمل التي الزيارة هذه نجاحإ في وساهم ستضافاو وساعد ستقبلاو شتركا من
 .جديدة   ـ افاقآ أمامنا وتفتح وبلدتنا وأهلنا ألبنائنا اخير   منها

 
 بجاني هللا نعمة ناالسّيد والمهرجانات الرياضة لجنة اوعضو الرئيس وّزع

 وتبادل المشاركين، على والميداليات التقديرية الشهادات مكرزل وأنطوان
 اكتابً  الفرنسي الوفد رئيس الكحاله بلدية رئيس حّمل ثم التذكارية، الهدايا الفريقان
 بما للتعاون مستقبلية خطة تضّمن VELIZY بلدية رئيس الى البلدية بإسم ارسميً 
 .األرض على اعملي   وترجمتها منهم الشباب سّيما ال ناءوأبنا بلدتنا يخدم

 أسئلة الئحة ضمن وتجّرد، بصراحة الفرنسي، الوفد أفراد من فرد كل وعّبر
 وأمنياتهم واحاسيسهم شعورهم عن والمهرجانات، الرياضة لجنة عليهم وّزعتها

 وقد. الكحـّالي الفريق مع نفّذوها التي المراحل كل حول وآرائهم وملحظاتهم
 .البلدية في الوثائق هذه ُحفظت

 :الثقافي المشروع هذا إنجاح في ساهم من كل نشكر النهاية وفي

 .المشروع هذا منّسق خليل أبيشارل  روالن السّيد -1

 :المشارك الوفد أعضاء استقبلت التي العائالت -2

 بجاني ايليا بيار – مكرزل سميح – خليل أبي عبدو طوني – بجاني وليد :السادة
 .خليل أبي توفيق جورج – خليل أبي حبيب شارل – بجاني جورج جان –

 – بجاني اليونور – خليل أبي أماني – بجاني سارال :والشاّبات الشباب -3
 – مكرزل ايليا – بجاني روي – خليل أبي جاد - مكرزل ريتا – بجاني رايان

 .بجاني جورج – بجاني يلج

 بجاني، مسعوديوسف  طوني بجاني، حليم حبيب مكرزل، سيف :والسادة -4
 .تكريمي عشاء الى الوفد دعوا الذين ؛خليل أبي حبيب شارل

Enfin des questionnaires distribués sur les membres de la 
délégation ont reporté les déclarations suivantes: 
Renaud: 
Merci pour votre accueil, nous avons été ravis de passer 15 
jours à kahale, nous reviendrons l’année prochaine et nous 
souhaitons vous voir parmi nous à Velizy-villacoublay pour 
découvrir notre ville et notre culture. 
 

Maxime: 
Des familles très accueillantes. Je me suis tout de suite senti 
comme chez moi. 

Alexandra: 
La différence entre nos cultures est flagrante, elle est plus 
familiale que dans la notre. 
 

Luca: 

J’ai sincèrement adoré ce séjour à Kahalé. J’ai pu découvrir une 
nouvelle culture et rencontrer plein de personnes. L’accueil a 
été très chaleureux et nous n’avons manqué de rien. 
Le chantier était un bon projet et j’ai été heureux d’y participer. 
Si je pourrais je n’hésiterai pas à revenir vous voir. Merci 
beaucoup !!! 
 

Marie-Laure: 
Très bon séjour, le Liban est un pays magnifique où les 
personnes sont très accueillantes. 
 

Stéphanie: 
C’était une très bonne expérience, on a rencontré beaucoup de 
personnes chaleureuses. 
 

Louis: 
Très ravi, j’espère avoir la chance de revenir. Le sens de 
l’accueil est vraiment parfait. 
 
 

والمهرجانات في بلدية الكحاله الرياضة لجنة................   
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