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مجــد لبنــان ُأعـطــي لــه

غبطة البطريـرك الكاردينال

نيافــة الكاردينال
مار نصر اللـه بطرس صفـير

مار بشارة بطرس الراعي
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق
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كلمة غبطة البطريرك
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أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة المارونية

رئيس

أعضاء

األمير النقيب سمير أبي اللمع

العميد ابراهيم جبور
األستاذ اميل أبي نادر

نائب الرئيس
خوام
القاضي موريس ّ

األستاذ انطوان قسطنطين
األستاذ بشارة قرقفي
المحامي جهاد طربيه
األستاذ سهيل مطر

أمين عام
المحامي فارس أبي نصر

الدكتور فادي جرجس
المحامية كارال شهاب
المحامي لوران عون
المهندس مارون رومانوس
الدكتور مارون سرحال

أمين الصندوق

المحامي وليد الخوري

المحامي ميشال قماطي

المحامية ندى عبد الساتر أبو سمرا
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كلمة رئيس الرابطة المارونية

العرس الجماعي وقدسية سر الزواج بين فرح االستحقاق وتحديات الحياة
ً
ً
سنويا تحييه الرابطة المارونية في بكركي ،برعاية غبطة البطريرك الذي يبارك
تقليدا
بات العرس الجماعي
لتقبل سر الزواج ،وهو من أسرار الكنيسة الجامعة .فهذا السر هو الذي
العرسان الذين تقدموا الى مذبح الله
ّ
يجسد مشيئة الرب ،ويجدد النسل البشري ويؤسس لنشؤ العائالت وفق ّ
سلم القيم المسيحية ،ويعطي
ً
ً
مقدسا ،يتجاوز المعنى المادي للزواج وما يترتب عليه من عالقات ،ألن ما يجمعه الله ال
بعدا
لهذا الرباط
يفرقه انسان.

إن الزواج بنظر الكنيسة واملؤمنني الالئذين بها ،هو مؤسسة تضمن استمرار اجلنس البشري،
وتنظم عالقة املنخرطني فيها.
ومن هنا تتبدى قدسية هذه الخطوة وخطورتها ،ما يحتم مقاربة هذا االستحقاق المصيري في حياة االنسان،
ً
وانطالقا من هذا المنطلق ،تتكثف التوعية الكنسية
بكثير من االستعداد الروحي والنفسي والمادي .وبالتالي
ً
ً
مصيريا في حياة كل من يقدم على تقبله ،وذلك من أجل
منعطفا
ألهمية هذا السر العظيم ،الذي يشكل

لجنة الشؤون االجتماعية واالنشطة الداخلية في الرابطة ،الى جانب
الخيرين من رجال االعمال وأصحاب المؤسسات التجارية ،الذين ال
ّ
يبخلون بالدعم المالي والعيني ،لكي تأتي هذه المناسبة على قدر
الفرح الكبير الذي يغمر عرساننا ،الذين تهيأوا لتقبل السر المقدس،
ً
إيذانا بحياة جديدة عساها تكون مفعمة بالحب والخير والسعادة ،ورافلة
بالرفاه والصحة والبنين والبنات ،وهم بهجة الوجود وأمل الغد.
فالشكر الصحاب االيادي البيضاء ،وللدكتور فادي جرجس مقرر لجنة
الشؤون االجتماعية واالنشطة الداخلية في الرابطة وأعضائها الكرام،
ً
جهدا إلنجاح هذا العرس ،الذي نسعى
ولكل من ساهم ونظم وبذل
ً
سنويا الى زيادة عدد المشاركين فيه ،ومضاعفة الحوافز وتنويعها

النقيب سمير أبي اللمع
رئيس الرابطة المارونية

خدمة ألجيالنا الشابة التي تستحق كل رعاية.

تحصين العائالت من أخطار التفكك نتيجة إزدياد الهجر والطالق.
وفي هذا االطار ،ال يمكن فصل الجانب المادي الذي يعيق االقبال على الزواج ويرفع نسبة العازبين ويفضي
الى شيخوخة المجتمع .وهنا تبرز مسؤولية الدولة والكنيسة وكل الهيئات االهلية ،في التعاون لوضع خطة
ً
ميسرة لشراء المنازل وايجاد الضمانات الصحية واالجتماعية
قروضا
متكاملة تقضي على البطالة وتوفر
ّ
الالئقة ،عدا اعادة النظر في سياسة االقساط المدرسية والجامعية ،وهي من العوامل المثبطة للعزائم
ً
خصوصا في هذه االزمنة الصعبة التي تتراكم فيها االزمات من كل نوع.
والمعرقلة للزواج،
إن الرابطة المارونية ،وبما تمتلك من إمكانات مادية محدودة ،دأبت على تنظيم عرس جماعي سنوي،
توفرها
واالسهام في االختصار من نفقات الزواج من خالل مجموعة من الحوافز المادية والمعنوية
ّ

وأختم برفع تحية الشكر واالجالل واالكبار ،الى أبينا نيافة الكاردينال،
غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي يرعى هذه المناسبة
ويترأس مراسم االكليل ،يعاونه المطارنة االجالء ولفيف االكليروس
الموقر ،ونعاهدهم بأن تبقى الرابطة المارونية الى جانبهم لخدمة
أبنائنا والوقوف الى جانبهم لجبه تحديات الحياة ،مستنيرين بهدي
ً
ً
صالحا ألبنائه ،ليتمجد حضور الله في االنسان.
راعيا
السيد المسيح ،
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كلمة لجنة الشؤون االجتماعية واألنشطة الداخلية

ان هذه البادرة هي خطوة في االتجاه الصحيح نحو مجتمع مسيحي فاضل قائم على
المحبة والتعاون المتبادل خال من اي مفاخرة او تباه
وحل شهر ايلول من جديد وللسنة السادسة على التوالي نحن على موعد مع الفرح السماوي المنتظر.
ّ
سبعة وثالثون شابا وشابة سيقفون على مذبح بكركي ليقولوا نعم بصوت واحد جامع وبمباركة غبطة
البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.

االستاذ جورج الحاج (رئيس اللجنة)

بالرغم من االوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها البالد ابت الرابطة المارونية اال ان تزداد عزما وتصميما

الدكتور فادي جرجس
(عضو المجلس التنفيذي ،مقرر اللجنة)

على تشجيع ابنائها وبناتها فتدعمهم وتقيم لهم عرسا جماعيا لينطلقوا من بعدها لبناء اسر مسيحية

أعضاء:

مؤمنة مترابطة فيتكاثروا ويمالؤا االرض بنينا و بنات الن الزواج سر من اسرار الكنيسة وهذا ما اوصى به

االستاذ زياد األصفر

الرب وعليه نسير.

المهندس جو بستاني
االستاذ فادي بو داغر

وهكذا نكون قد قمنا ببعض واجبنا تجاه كنيستنا الجامعة وتجاه ابنائها الكرام الذين يستحقون هذه

المهندسة ماغي هيكل طربيه

بحسبن احد ان دور الرابطة يتوقف عند هذا الحد من المساهمة فقط ال بل ان اهتمام
المساعدة وال
ّ

االستاذ ايلي لحود

الرابطة و رعايتها يمتد الى ما بعد الزواج ايضا فتتابع اخبار العرسان الجدد دائما وتحرص على تقديم
فض بعض الخالفات العائلية او غير ذلك من االهتمامات
المساعدة لهم كايجاد عمل او المساهمة في ّ
والمساعدات المطلوبة.

المهندسة دنيز الحلو مرهج
الدكتورة أسمى صليبا أبي نصر
الدكتورة سندرال ابو فياض صقر
األستاذ بول قاعي

وبهذه المناسبة السعيدة ال بد من شكر كل من دعم وشجع وبارك في انجاح هذا الحفل ان كان ماديا او

األستاذ سام بشعالني

معنويا و نخص بالذكر لجنة االنشطة والتنويه بما قام به اعضاؤها وكافة التطوعين فردا فردا واصحاب

المهندس الفونس جرجس

االيادي البيضاء.
واخيرا ليس اخرا ان هذه البادرة هي خطوة في االتجاه الصحيح نحو مجتمع مسيحي فاضل قائم على

العقيد ميشال كرم
المهندس انطوان عماطوري
األستاذ توفيق بو يونس

المحبة والتعاون المتبادل خال من اي مفاخرة او تباه.

رئيس لجنة األنشطة

(منسق)
العميد بطرس أبي نصر
ّ

األستاذ جورج الحاج
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الرابطة املارونية
لجنة الشؤون اإلجتامعية
واألنشطة الداخلية

تشــــــــــــــــكر

الوزير ميشال ا ّده

علـــى الدعــم املعـنوي واملـــادي
للـعرس الجمـاعــــــــي املارونـــــــي
لـلعـــــام 2015

عرسان العام 2015

ماريو االشقر و رانيا نعمه

طوني الخويري و دياال بيطار

جميل سمراني و روال عبود

ربيع شويري و برال ميالن

كريستيان نصر و جويل رحمة

نيكوال كورد و منى شقير

حاتم حنا و بسكال روفايل

فادي جرداق و ريمي بو انطون

روني طوق و نانسي آدمو

ايلي يونس و ايفا اوزيولور

اآلن جبران و شموني قس بيتون

الياس وهبة و السا كنعان

ماريو منصور و سابين رحيم

جوني الطويل و ستيفاني موسى

جورج حبيب و باسكال حجار

ايلي جبرايل و شنتال خوري
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عرسان العام 2015

ايليا سعد و باسكال العنتوري

سركيس قبالن و نزهة خاشوق

باتريك ساسين و باتريسيا سليمان

جاد الديك و جهان مقدسي

AFRAH PLAZA Center Sin El Fil, Blvd. Fouad Chehab, Mkalles - Hayek, Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 500100 - Fax: +961 1 510830 - www.afrahplaza.com - Email: info@afrahplaza.com
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عرسان العام 2015

شادي نوفل و رين نادر

شاهين مارون و كلود قصارجي

الياس عبيد و راميا ابراهيم

فرنسوا الزين و نللي شدياق

جاك داغر و ريتا عيسا

صبحي جهشان و ندى ضو

ميشال قاضي وتمارا حدشيتي

ماريو معوض و كريستال ابي عكر

الياس صليبا و سلمى الناكوزي

شربل القصيفي و مارتا زغيب

جو ابو خليل و سحر لوقا

شربل عبس و دجسيكا زين

طوني اسكندر و رامونا بو راشد

قزحيا شقير و نجيبة العرم

شربل الخوري و فيرا ابو ديوان

جو كرم و نتالي الصفدي

نزيه مشعالني و الين حرب
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الرابطة املارونية
لجنة الشؤون اإلجتامعية
واألنشطة الداخلية

تشــــــــــــــــكر

الوزير جان عبيد

علـــى الدعــم املعـنوي واملـــادي
للـعرس الجمـاعــــــــي املارونـــــــي
لـلعـــــام 2015

الداخلية
واألنشطة
الشؤون
كلمة لجنة
المنصرم
االجتماعية للعام
الرابطة المارونية
نشاطات
أبرز

ماع 2014
ال
العرس
ج
ي
بالمجد والكرامة ّ
تكللوا
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أبرز نشاطات الرابطة المارونية للعام المنصرم

العرس الجماعي 2014

بالمجد والكرامة ّ
تكللوا
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أبرز نشاطات الرابطة المارونية للعام المنصرم

العرس الجماعي 2014

بالمجد والكرامة ّ
تكللوا
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أبرز نشاطات الرابطة المارونية للعام المنصرم

العرس الجماعي 2014

بالمجد والكرامة ّ
تكللوا
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أبرز نشاطات الرابطة المارونية للعام المنصرم

العرس الجماعي 2014

بالمجد والكرامة ّ
تكللوا
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أبرز نشاطات الرابطة المارونية للعام المنصرم

العرس الجماعي 2014

بالمجد والكرامة ّ
تكللوا
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أبرز نشاطات الرابطة المارونية للعام المنصرم

العرس الجماعي 2014

بالمجد والكرامة ّ
تكللوا
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الرابطة املارونية
لجنة الشؤون اإلجتامعية
واألنشطة الداخلية

تشــــــــــــــــكر

الدكتور جان الهوى
علـــى الدعــم املعـنوي واملـــادي
للـعرس الجمـاعــــــــي املارونـــــــي
لـلعـــــام 2015

علـــى الدعــم املعـنوي واملـــادي
للـعرس الجمـاعــــــــي املارونـــــــي
لـلعـــــام 2015

سر الزواج فــي األعـراس الجمـاعيـة الســابقـة
حية من عائالت تقبلت ّ
شهادات ّ

يجب أن يكون الزواج أساسه الحب ويهدف إلى تأسيس عائلة.

Mariage 10 Juim 2012

Elie et Joyce Sarkis
avec les petites Melanie et Aya
كان اللقاء األول سنة  2007وأحببنا بعضنا من النظرة األولى وبعد عالقة دامت خمس سنوات.
فقررنا الزواج لكن حالتنا المادية لم تكن جيدة .ولم نعلم ماذا
قررنا أن نبني عائلة مسيحية جميلة.
ّ
ّ
حبنا كان أقوى من جميع المصاعب
تحمل مصاريف الزواج الباهظة .وألن ّ
سنفعل ألن ال قدرة لنا على ّ
حدثنا عن الزواج الجماعي ( وألن ما جمعه
وضع الله في طريقنا الرابطة المارونية عبر كاهن صديق لنا ّ
سقف واحد.
ٍ
الله ال يفرقه إنسان) ولوال الرابطة المارونية لما كنّ ا اآلن تحت
لقد رزقنا الله بطفلتين جميلتين (ميالني وايا) واليوم وبعد ثالث سنوات من الحب والتسامح
والعطاء ما زلنا نذكر ونشكر الذين ساعدونا في الرابطة المارونية من الرئيس إلى المسؤولين واللجان

ً
جيدا لكن
عندما قررنا الزواج لم نكن نعرف ماذا ينتظرنا كنا نظن أننا نعرف بعضنا البعض
ً
ً
جديدا كل يوم .الزوجان يستطيعان تخطي
شيئا
الحقيقة أنه مع مرور الوقت كنا نكتشف
ً
معا .والزواج يجب أن يكون على أساس
المشاكل والصعوبات ومسامحة بعضهما والصالة
ً
تقليديا ،فعندما قررنا الزواج لم تكن حالتنا المادية
الحب وبهدف تأسيس عائلة وزواجنا لم يكن
ً
مصيريا بالنسبة إلى
لكن الله وضع في طريقنا الرابطة المارونية التي كان لها دور
جيدة ّ
وفرته من تسهيالت ببركة سيذ بكركي نفتخر بها إلى اليوم .والحمد لله لقد أكملنا سنة
ما ّ
ونصف بمساعدة الله ومباركته.
بهذه المناسبة لن ننسى ً
أبدا فضل الرابطة المارونية الكبير وكل أعضائها الذين رافقونا
ورسموا لنا كل خطوة خطوناها ونطلب من الله ان يكافئهم على تعب أيديهم.

Mariage 7 Septembre 2014
Joseph et Pauline Habib

التنظيمية ونطلب من الله أن يكافئهم على تعب أيديهم وباألخص نشكر صاحب الغبطة البطريرك مار
بشارة بطرس الراعي والبطريرك مار نصرالله بطرس صفير اللذين باركا هذا الزواج وهي بركة نفتخر بها
إلى اليوم.

ً
شكرا للرابطة المارونية
ً
شكرا يسوع
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سر الزواج فــي األعـراس الجمـاعيـة الســابقـة
حية من عائالت تقبلت ّ
شهادات ّ

منذ ثالثة سنوات كان مشروع زواجنا أنا سابين و زوجي طوني
حلما ألن المعيشة في أيامنا هذه باتت صعبة ً
ً
جدا.
اليوم أنا زوجة وأم وربة منزل والفضل يعود إلى الرابطة
المارونية التي فتحت لنا باب تقديم الطلب لعرسها الجماعي
الذي يشبه األحالم.
هذا العرس كان بالنسبة لنا كفسحة األمل حيث خضنا تجربة

Mariage 7 Septembre 2014

Marwan et Juliana Assaker
« ما جمعه ََّ
الله ال يفرقه إنسان»

هذه خالصة عالقتي مع زوجتي جوليانا!

التقينا على مقاعد الدراسة و كنّ ا في عمر المراهقة .كانت

العالقة بريئة ،صبيانية كما يقولون عنها و لكن بالعمق كان الحب الحقيقي الذي لم ندركه ّإل بعد أن
ً
الحب الذي لم ينطفئ .
مجددا بعد سنوات حيث أحسسنا بقوة هذا
التقينا
ّ
ًّ
لكن قول سيدنا يسوع
بدأنا بالتفكير
جديا بالمستقبلّ ،
تمر بها البالد لم تكن تطمئنّ ،
أن الحالة التي ّ
إال ّ

مراسم زفاف كامل أشبه بعرس الملكي.
ترتيب و تنظيم العرس كان مغامرة جميلة ً
جدا حيث تعرفنا إلى
ً
سويا إلنجاح هذا الحفل و بالفعل كان
أشخاص جدد رتبنا وحضرنا
أجمل يوم في حياتنا.
بعد هذه التجربة الجميلة ً
جدا أريد شكر الرابطة المارونية على هذا
العمل الرائع والكريم الذي قدمته لنا و أريد التوجه إلى كل من
يريد مشاركة تجربتنا عدم التردد لكي يصبح حلمه حقيقة مثل ما
حلمنا نحن من قبل.

المسيح« :ال تخافوا أنا معكم»« ،وأنتم أفضل من عصافير كثيرة» أعطانا القوة و توكّلنا
عليه.
وبالفعل أول المساعدة كانت عندما تعرفت جوليانا وبحكم عملها على األميرال بيار أبي نصر حيث
أخبرها ما تقوم به الرابطة المارونية من مساعدة معنوية ومادية ّ
علي ألن
للثنائي ،فعرضت الفكرة
ّ
ً
هم العرس» فرحبت
ذلك الموضوع كان يشكل
عبئا علينا حسب القول المأثور«وجع الضرس وال ّ
ً
عرسا لن أنساه.
قدم لنا المساعدة والمشورة .وقد كان
بالفكرة وراجعنا األميرال أبي نصر الذي ّ
إن كل إنسان يحلم بالزواج في ونيل بركة غبطة البطريرك الراعي.
ّ
ً
يوما بعد يوم بعناية يسوع
حب تزداد
وها قد مضى على زواجنا قرابة السنة ونحن نعيش حالة ّ
المسيح الذي بارك خطواتنا منذ اليوم األول لتعارفنا.
ألن القوة المسيحية هي بالتعاون والمحبة ومباركة
إلي،
أشجع كل ثنائي لفكرة زواج الجماعة ّ
ّ
بالنسبة ّ
الكنيسة وهذا ما تقدمه لنا الرابطة المارونية مشكورة.

Mariage 10 Juin 2012
Toni et Sabine Mrad et la petite Anna

العرس الجماعي  -الرابطة المارونية 2015

43- 42

سر الزواج فــي األعـراس الجمـاعيـة الســابقـة
حية من عائالت تقبلت ّ
شهادات ّ

العشق الرومنسي،
ّ
تدل عادةً على
«حب» ّ
كلمة
ّ
مثال.
ي بين زوج وزوجة
ً
ا ّ

Mariage 7 Sept 2014

Walid et Pamela Ghanem

أما المحبة لها معنى اوسع ،
ّ
مثال ،أو األصدقاء.
تشمل العاطفة التي تجمع األم بأوالدها
ً
للحب،
الحب الالمحدود والالمشروط .بخالف المعنى العام
وتدل على
ّ
الحب
والمحبة هي نوع من أنواع
ّ
ّ
ّ
المحبة هي اساس الحب
أن
ّ
فإن المحبة ال تمثل الحب البيولوجي بين البشر .ومنذ القديم إعتبر الفالسفة ّ
ّ
وهي ّ
تمثل العالقة بين الله واالنسان.
المحررة من كل شيء .وهي حرية اإلنسان الحقيقية وهي التي توصل الى
ألمحبة هي الشريعة الوحيدة
ّ
الله فمن جهة ،يعتبر الله نفسه هو المحبة هي نوع خاص المحبة .ومن جهة أخرى ،فإن الله أظهر محبته
للعالم بأنه إفتدى إبنه من أجل العالم .كما دعا المسيح البشرية إلى ممارسة المحبة الكاملة وحتى تجاه
األعداء والتي هي نواة إيمان المسيحية.
وكما قالت االم تريزا  «:مارس المحبة في بيتك ,النه في البيت يجب أن تبدأ محبتنا لآلخرين ».هكذا يجب
على كل عائلة ان يكون ركنها المحبة ،ومحبة الله قبل كل شيء.
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سر الزواج فــي األعـراس الجمـاعيـة الســابقـة
حية من عائالت تقبلت ّ
شهادات ّ

فرح َتك  ...فرح ِتك ...
هذه الكلمة التي سمعناها منذ نعومة أظافرنا.
حيز التنفيذ عندما التقى قلبانا ببعضهما يف طريق
دخلت ّ
احلياة ،وبدء مشوار احلب واألمل .

تحية الى الرابطة المارونية لما تقدم من إنجازات على
صعيد الزواج
أنا الموقع كلوفيس خشان وزوجتي يوال نشكر كل فرد من أفراد

في تلك اللحظة التي من شأنها أن تمنح اإلستقرار والدفء العائلي لكل شريكين مخلصين
ً
ً
قيدنا أنفسنا بعادات
ً
ماديا على الكثير منّ ا
عبئا
لبعضهما  ،تكون وفي أغلب األحيان
وخاصة بعد أن ّ
المحبة ،متناسين ما يعني جوهر
وتقاليد حديثة الوالدة« ،منصفة» وغير منصفة لكثير من القلوب
ّ
ً
سندا لي ولكثير من
بناء عائلة مسيحية جديدة .وأتى العرس الجماعي الذي تنظمه الرابطة المارونية
الشبان والشابات ،حيث ُط ِّبقت فيه األعمال الثالثة للرحمة التي أوصى بها الرب يسوع للقديسة
فوستين:
أمرتك بممارسة الدرجات الثالث للرحمة ».
ِ
« يا إبنتي قد
المحبة :وهذا الفعل أتى من الكثير ممن ساهموا بمالهم متكفلين بكل مصاريف
األولى فعل
ّ
الزفاف ،ومن من ساهم بوقته وتعبه وسهره على تنظيم زفافنا وحرصهم على أن يأخذ كل
عروسين حقهما منفردين من جوهر وكماليات العرس وكأنهما يتزوجان وحدهما.

المعزّ َية :وهي أهم ما نريد سماعه «
الثانية الكلمة ُ
حدكن »
ما تخافوا نحنا ّ

الرابطة لكل ما قدمته لنا من عون ومساعدة على زواجنا بصراحة
كنتم األب واألم واألخ واألخت أعطيتم بال حدود وما زلتم تعطون
ً
جميال
عرسا
بمحبة وسخاء أما عن العرس الذي نظمته فقد كان
ً
ً
ً
ً
عرسا لما استطعت أن أفعل أفضل.
قادرا أن أقيم
جدا ولو كنت
ً
خصوصا أنه أصبح لدينا من خالل هذا العرس إخوة وأخوات جدد
وكنّ ا عائلة كبيرة بعونكم وعون الله وبيده المباركة.
أما تجربة الزواج بالنسبة لنا هي أفضل نعمة من الله وهي تجربة
ناجحة ً
جدا وبدون مبالغة وأشجع كل شاب وشابة على مثل هذا
الزواج وشكر كبير على تشجيعكم وأخص بالشكر العميد بطرس
أبي نصر.
ً
ً
جميعا
شكرا لكم
و

الثالثة الصالة :حيث َّ
تجلت بترؤس غبطة أبينا البطريرك
مار بشارة بطرس الراعي رتبة اإلكليل و مباركتنا.
أخط هذه الكلمات وزوجتي على أبواب الوالدة التي
قد ال تكون في موعدها الحالي لوال رحمة ربنا التي
َّ
تجلت بيد من ساهم وساعد في تحقيق هذا الزفاف
الرب توفيقهم ومنحهم السعادة
الجماعي .راجين
ّ
األبدية.

Mariage 7 Septembre 2014
Dani et Vera El Chidiac

Mariage 7 Septembre 2014
Clovis et Yolla Khachan
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الرابطة املارونية
لجنة الشؤون اإلجتامعية
واألنشطة الداخلية

تشــــــــــــــــكر

الشيخ رسكيس رسكيس

علـــى الدعــم املعـنوي واملـــادي
للـعرس الجمـاعــــــــي املارونـــــــي
لـلعـــــام 2015

مقابلة

مقابلة مع الشيخ سركيس سركيس
ّ
وتفشي ظاهرة االرهاب ،التطور في العالم العربي وانطالق
أى مدى أعاقت األحداث في المنطقة
 الى ّالمشروعات الحيوية التي كان لبنان يعول عليها لتعزيز وضعه االقتصادي؟
عرقية تلوح في االفق وعلى أرض الواقع
ال شك أن الحرب البغيضة القائمة ،بما تنحو اليه من تنفيذ مشاريع
ّ
ّ
المتكشف ،تردع اي مستثمر من اتخاذ بادرات حيوية في بعض المناطق والبلدان ،اال أن سخونة االوضاع ال
المستجدة ،بحيث تمسك باالقتصاد اللبناني
ي في ابتكار المشاريع وتلبية الحاجات
تقضي على
ّ
الحس الرياد ّ
ّ
ي رجل أعمال،
المتنوع في مرتكزات ادائه ونموه .لن أدخل في تفاصيل االمكانات المتاحة التي يعرفها أ ّ
ّ
والمنفتحة على التطورات الصناعية المذهلة التي يسجلها العالم على أكثر من صعيد.

أجرى القسم اإلعالمي مقابلة مع رجل األعامل
الشيخ رسكيس رسكيس

 ما هو تعليقكم على العرس الجماعي التي تنظمه الرابطة المارونية منذ سنوات برعاية البطريرك المارونيوالى اي مدى تسهم هذه الخطوة في تشجيع الشباب على الزواج المبكر وتأسيس العائالت؟

بفضل الجهود والمثابرة والصدق في التعامل وصلت الى ما انا عليه .اني امثل اكبر الشركات العالمية في عدة
دول من ابرزها لبنان ،رومانيا ،العراق ،ليبيا ،االمارات ،قبرص ،اميركا وافريقيا .ان شركاتنا تتعاطى في تجارة
التبغ والتنباك والمواد الغذائية واألعالف والمواشي باإلضافة الى تربية الدواجن والمواشي وزراعة وتصدير
ً
خاصا في كوستانزا وأهراءات للقمح تفوق سعتها مليون طن.
ان لدينا مرفأ
الحبوب.كما ّ

انها خطوة جيدة ومحمودة بذاتها ،لكنّ ها غير كافية بنظري .فما يحتاجة الشباب لتاسيس عائلة ليس تأمين
تكاليف حفل االكليل أو األسبوع األول من حياتهما المشتركة وحسب ،بل عمال ثابتا يؤمن لهم دخال دوريا
الحد من اإلنجاب بل واالمتناع عنه ،بسب الحاجة
الحياتية والنزعة الى
يوفر العيش الكريم ،ويقيهم المشكالت
ّ
ّ
ّ
ان ما يمنع المتزوجين الجدد من تكوين عائلة هو القلق الكبير على
وعدم القدرة على توفير احتياجات البنينّ .
نفقات تربية األوالد وتطبيبهم وتأمين سكنهم ،وبالتالي إن توفير فرص العمل والكسب لهؤالء يبقى
الهدية الفضلى واألفعل ،وهذا ما يجب أن تركّز عليه الرابطة باألكثر واألولى ،دون إغفال متابعة هؤالء الذين
ّ
ً
سلبا
ساعدتهم في اإلكليل ،لتواصل إلتزامها بهم في الشدائد المتحكمة في بعضهم ،والتي قد تنعكس
على ديمومة رباطهم نفسه.

 -وسط األزمة السياسية واإلقتصادية التي يمر لبنان ،كيف ترون الوضع اإلقتصادي؟

 -ما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الرجل الناجح في حياته؟

المعروف أنكم من رجال األعمال البارزين على المستويين الخارجي والداخلي،فأين تتركز أعمالكم وما هو نوعالتجارة الذين تتعاطون؟

أن اإلضطرابات األمنية ،والركود المؤسساتي ،والقلق األمني،ووجود مجلس وزراء شكلي ،وعدم
ال شك ّ
ّ
ً
إنتخاب رئيس للجمهورية والجمود في العمل النيابيً ،
خصوصا وأن
شل بعض المبادرات الجديدة،
ّ
كبيرا في
أثرا
ّ
ان المسألة تيقى بنظري
الروتين اإلداري عامة ،وشلله
حاليا،يقضيان على اي برمجة لمشروع استثماري كبير ،اال ّ

عابرة ،وسيظل لبنان موقعا اقتصاديا بارزا في المنطقة ،له دوره الفريد في ايام السلم واألمان ،كما في أزمنة
اعادة البناء واالنطالقات المتجددة فيه وفي المنطقة.
المارونية
المعروف عنكم انكم من فاعلي الخير والمساهمين في العديد من المبادرات االنسانية وان للرابطةّ
ً
نصيبا من هذه المساهامات التي تشكّل الدعامة للبرامج التي تضطلع بها ،فما هي رسالتك الى رجال االعمال
اللبنانيين عموما والمسحيين خصوصا في مجال دعم مثل هذه المبادرات؟
يمسني في الصميم فال يمكنني أن ارى بغير تأثر مريضا عاجزا عن الطبابة والعالج
الواقع ان الشأن االنساني
ّ
حسي
وال ولدا خارج مدرسته او جامعته ،وال عائلة بال مأوى ،أو عجوزا محروما كرامة العيش وكفايته ،فيدفعني ّ
مد يد العون على قدر استطاعتي ،بل وعلى اتساع قدرتي ،لألني اؤمن أن الله يحب أعمال الخير،
األخوي الى ّ
يعوض
والرحمة ،واالنتباه الى هؤالء ،فال ابتغي اال رضاه .وانّ ي أعيش هذا االختبار وألمسه لمس اليد ،فالرب
ّ
ويبارك ،ويعطي بدل الواحد مئة كما قال (ما حدا اكرم من الله).
هذا ما دفعني لالنخراط أيضا في الرابطة المارونية والمساهمة في ما تقوم به نحوهم .وآمل طبعا من كل
أن مؤسسات وروابط
من الله عليه بالخيرات أن يساهم بدوره في تلك المبادرات ،اال أنّ ي من جهة اخرى أرى ّ
من ّ
عديدة تنشأ بغير تنسيق فيما بينها وبغير حقول عمل متمايزة فخفت دور الرابطة بعض الشيىء وبات الواحد
حائرا امام كل تلك الحاجات المتضاربة ،والمتشابهة ،والموسمية غالبا .لذا ارى ان علينا في الرابطة أن نوضح
ّ
واال غدونا لونا اضافيا من تلك التجمعات التي تفتّ ش لها
ونوحد القوى،
األهداف،
ونكثف المبادرات والجهودّ ،
ّ
عن دور ،ال تخطيط وال استراتيجية وال زخم.

والمجتمعية
والعائلية
المهنية
إن الصفة األساس التي يجب أن يتحلى بها أي شاب يريد أن ينجح في حياته
ً
ً
ً
االخرين .إن عامل الثقة هو
بالعموم هي بنظري الصدق واإلستقامة ،بما يوحي الثقة في التعامل مع ّ
العمليات
إن النجاح مرتبط بمدى إقبال البعض على االئتمان في
األساس في التعامل مع ّ
ّ
االخرين إذ ّ
التزود بما يعرض عليهم ،واثقين من الجودة والمعايير
االخرين على
التجارية ،وحسن السمعة ،وإقبال ّ
ّ
بد من العزم على المثابرة ،وعلى اإلبتكار والنهوض السريع عند اإلنهزام أو عند
المفروضة .والى الصدق،ال ّ
ً
أيضا اإليمان ،فإن المؤمن
العصامي الناجح ال ينهزم وال تموت عزيمته .وأضيف
فشل مشروع ما .فالرجل
ّ
خير.
أن للعناية اإللهية دورها في كل مسعى ّ
يعي ّ
قصة بداية ،فكيف كانت بداياتكم وما هي المراحل التّ ي قطعتموها حتّ ى بلغتم ما أنتم
 لكّل رجل أعمال ناجح ّعليه من نجاح؟

سيدة المرجة وفي
الواقع أنّ ي ال أنسى أنّ ي خرجت من بيت متواضع ولو على غير عوز ،ونشأت بحماية ّ
ّ
بعمليات
ولما قصدت قبرص مع بدايات الجرب في لبنان ،بدأت
ظلها ،عليها السالم ،ترافقني حيثما ّ
ّ
أحلّ .
تجارية صغيرة راحت تكبر بين أسبوع ّ
وعمليات وأخرى ،الى أن وصلت مع رجال األعمال وأصحاب الشركات
واخر،
ّ
ّ
ً
تماما مدى إلتزامي بالتعاطي المهني األمين
القيمون عليها
حصرية ،يعرف
الى الحصول على وكاالت
ّ
ّ
والصادق.
فوفقني ّ
الله بحدس صائب حملني
ّ
توقعت قدوم تنميتها،
أؤسس لشركات ومواقع في بلدان ّ
بعدها رحت ّ
ً
إستثمارية منظورة وكبيرة،
سريعا مع تقدم تلك البلدان الى مواقع
تحولت
ّ
الى تأسيسات جريئة ومقدامةّ ،
متنوعة
وتتوسع في إبتكارات وحقول وميادين
تنخرط في إدارتها عائلتي واألنسباء ،بكفاءة يشهد لهم بها،
ّ
ّ
يفرضها سوق العمل.
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مقابلة

واإلجتماعية؟
الممول األساسي له من الناحية اإلنسانية
 ماذا يعني لكم مركز  Hopeلألطفال كونكمّ
ّ
علي وعلى
حق لها
والدينية ،وهذا ّ
اإلجتماعية
تتوفر لبلدتي أفضل اإلحتياجات
ّ
في الواقع إنّ ي طمحت ألن
ّ
ّ
ّ
ي رحمهما
أكرس إسم والد ّ
ولما برزت الحاجة الى مشروع يعنى باألطفال على مقربة منّ ي ،رأيت أن ّ
عائلتيّ .
ّ
همي وإهتمام مؤسسة «كاريتاس» ،عبر رئيسها ّانذاك ،الصديق
خير ،وكان أن تقاطع ّ
الله ،في مشروع ّ
ّ
ً
الذي
ودشن البناء ّ
مباركا،
فضول ،وهكذا كان .وقد حضر غبطة البطريرك الماروني
األكسرخوس سيمون ّ
ً
َ
الحقا.
أيضا نسبة مضاعفة لتغطية كلفة ما طرأ عليه
مولته بحسب ما طلب منّ ي في أساسه ،وأضفت
ّ
أوفرها
يوفر الخدمة الالزمة لألطفال المكّرس لخدمتهم ،لتضاف الى الخدمات المتواصلة التّ ي ّ
وأملي أن ّ
في المركز اإلجتماعي المعروف.

والخيرية؟
اإلنسانية
المستقبلية على صعيدي األعمال في لبنان والخارج والنشاطات
 ما هي مشاريعكمّ
ّ
ّ

سياحي كبير ً
الى تعزيز األعمال القائمة ،نبدأ في القريب العاجل ،إن شاء ّ
جدا في ساحل
الله ،تنفيذ مشروع
ّ
وتجارية ،ونعزّ ز إستثماراتنا
وصناعية
سياحية
نوسع مشاريع اخرى في العراق وكردستان وأفريقيا،
لبنان ،كما
ّ
ّ
ّ
ّ
واإلجتماعية ،فبقدر ما يوفقني
كل ذلك ال يغيب عن بالي الحضور لإلحتياجات اإلنسانية
في رومانيا ،وفي ّ
ّ
ّ
الله ،ما أتمكن من توفير تلك اإلحتياجات.
ً
التقدم في هذا
التنمية اإلقتصادية وتعيق
حاليا في لبنان تتالئم مع مفاهيم
التحتية القائمة
 هل البنىّ
ّ
ً
المجال؟
ً
طبعا ما ّالت اليه أحوال بلدنا من تراجع على الصعيد الخدماتي العام ،وما ينقصه لتأمين الضرورات
يؤلمنا
ً
ّ
ألمت بها ،واستعادت
السكان والمقيمين .فأن ترى
الحتمية التّ ي بات
بلدانا خرجت من حروب ً
يتطلبه تزايد عدد ّ
ّ
ً
ً
ً
أميركيا ،ويعود ليرى
أوروبي ًا أو
بلدا
سريعا حضارتها ،بخطط تضامنت في تنفيذها ،أمر يحزن أي لبناني يزور
ّ

األفكار جاهزة ،لكن التنفيذ معرقل .فما ينقصنا هو القرار المتضامن للنهوض ببلدنا وجعله من أرقى البلدان،
ّ
الذي ينوء تحته ،بل وإستعادة
التخلف ّ
وهذا كفيل بذاته بتقوية التنمية اإلقتصادية ،وإنتشال البلد من حال
ً
أيضا ،حيث الحضور
متقدم ،ال في المنطقة وحسب ،بل ومقارنة بأرقى بلدان العالم
ي
ّ
موقعه كبلد رياد ّ
فاعال بإعتراف الكثيرين.
اللبناني
ً
 هل أنتم متفائلون بمستقبل لبنان؟ً
يحبونه ،إذ مهما جالوا وصالوا وتمكّنوا خارجه ،ترى أعينهم متطلعة
أن ّ
كل أبنائه ّ
طبعا أنا أؤمن بلبنان ،وأعرف ّ
كلبنانيين قادرون على
اال في وطنهم .إننا
الى العيش في ربوعه والتأسيس فيه ،فال يطيب لهم العيش ّ
ّ
قبول التحديات وعلى غلبة كل المشاكسات والصعوبات ،باإلنفتاح العنيد على ّافاقنا في عالم المنافسة
والتفوق ،واإلشارة الى نجوم الممكن ،مهما نأت ،برجاء المؤمن وإقدام المختبر.
ّ
ً
أخيرا ما هي رسالتكم الى الشباب اللبناني الذي يعاني من يأس وحيرة نتيجة األوضاع السائدة؟
ً
مرارا ولألسف،
حق الشباب أن يقلقوا ،وأن يحاروا ،ألن أزمات البلد متواصلة ،والتواريخ تعيد نفسها
من ّ
ّ
التطلع نحواألفضل ،وفي العزم على
وأال تهبط عزيمتهم في
أال يفقدهم أملهم ببلدهمّ ،
أن ذلك يجب ّ
إال ّ
ّ
تطلع وفي إحداث تغيير .هذا دور هام ال يحق لنا أن نتنازل عنه أو أن نتقاعس
كل منهم في تبيئة
إسهام ّ
تتربص بنا
فيه  ،إذ علينا أن نعي دورنا الوطنّ ي ،ونسهم في خدمة مجتمعنا وبلدنا ،فنتحدى
التحديات التّ ي ّ
ّ
نتسلقها الى قمم طموحاتنا ّ
ّ
وامال شعبنا.
مجرد درجات
ونحيلها
ّ
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الرابطة املارونية
لجنة الشؤون اإلجتامعية
واألنشطة الداخلية

تشــــــــــــــــكر

السيد روجيه كريوز

علـــى الدعــم املعـنوي واملـــادي
للـعرس الجمـاعــــــــي املارونـــــــي
لـلعـــــام 2015

نشاطات لجنة األنشطة للعام المنصرم

لقاء اللجنة في مار شربل عنايا

بمناسبة عيد مارمارون إجتمعت اللجنة في دير مارمارون عنايا بتاريخ  ٩شباط.
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نشاطات لجنة األنشطة للعام المنصرم

لقاء اللجنة في مقر الرابطة المارونية
لعيد مار جرجس حصة األسد في لجنة األنشطة.

لقاء اللجنة في «هيدا لبنان»

العرس الجماعي  -الرابطة المارونية 61 - 60 2015

نشاطات لجنة األنشطة للعام المنصرم

لقاء اللجنة في غوما

عقدت لجنة الشؤون اإلجتماعية لقاء عمل لتقويم نتائج
مسيحيي الشرق األوسط« :تراث ورسالة» تاله
مؤتمر
ّ
عشاء تكريمي لرئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د.فادي
جرجس وذلك يوم الجمعة  ٢٠١٥ / ٨ / ٥في منزل
المهندس غبريال طربي  -غوما -
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لقاء اللجنة بغبطة البطريرك في بكركي

لقاءات اللجنة التنظيمية لمؤتمر مسيحيي الشرق األوسط

لقاء اللجنة في  24شباط  ٢٠١٥مع غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في بكركي.
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لقاءات اللجنة التنظيمية لمؤتمر مسيحيي الشرق األوسط

لقاء اللجنة مع القس سليم صهيوني

لقاء مع القس سليم صهيوني « رئيس المجمع األعلى
عقدت اللجنة في  ٥آذار
ً
للطائفة اإلنجيلية في سوريا ولبنان » في منطقة الرابية.

ولقاء مع المطران بولس دحدح

التقت اللجنة في  ١٢آذار  ٢٠١٥مع سيادة المطران بولس دحدح مطران الالتين في
مركز المطرانية في جعيتا.
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لقاءات اللجنة التنظيمية لمؤتمر مسيحيي الشرق األوسط

لقاء اللجنة مع قداسة الكاثوليكوس آرام األول كششيان

GLOBAL TRADING SARL

“We trade anything, anywhere, anytime…”
Global Trading sarl is a trading company that can supply your demand regarding any product from all
over the World. We are committed to quality, competitive prices and on time delivery.
Our vision: To become a leading trading hub promoting the most traded services/products internationally.
Our mission: To deliver reliable international services meant to satisfy and exceed customers and companies’
expectations from all industries while guaranteeing time-efficiency and trustworthiness.

Our target: To grow and maintain an established network of business partners and contacts on a national
and regional level by providing tangible benefits within the trading community

Our Products
التقت اللجنةمع قداسة الكاثوليكوس آرام األول
 بطريرك األرمن األرثوذكس في،كششيان
.) ٢٠١٥  آذار٩( كاثوليكوسية أنطلياس

Commodities:
S u g a r, R i c e ,
Vegetable oil,
sunﬂower oil…

Sandwich panels
with accessories

Reinforced
steel bars

Glass blocks

Aluminum

Scaffolding

Tiles

Beirut Central District, Foch St. Bldg. 229, Riad El-Solh, Beirut: 1107-2020, P.O. Box: 11-0229 Beirut, Lebanon
Phone: +961 1 985240 | Fax: +961 1 985245 | info@globaltrading-mena.com | www.globaltrading-mena.com
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لقاءات اللجنة التنظيمية لمؤتمر مسيحيي الشرق األوسط

لقاء اللجنة باألرشمندريت جاك خليل للروم األرثوذكس

لقاء مع األرشمندريت
عقدت اللجنة في  ١٤آذار
ً
جاك خليل للروم األرثوذكس في جامعة البلمند.

لقاء اللجنة بالنائب نعمة ّ
الله أبي نصر

ثانيا مع النائب نعمة ّ
ً
الله أبي نصر
لقاء
عقدت اللجنة
ً
أمين العام السابق للرابطة المارونية في مكتبه بجونية.
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الرابطة املارونية
لجنة الشؤون اإلجتامعية
واألنشطة الداخلية

تشــــــــــــــــكر

امللح
السيد يوسف ّ

علـــى الدعــم املعـنوي واملـــادي
للـعرس الجمـاعــــــــي
املارونـــــــي
لـلعـــــام 2015

علـــى الدعــم املعـنوي واملـــادي
للـعرس الجمـاعــــــــي املارونـــــــي
لـلعـــــام 2015

لقاءات اللجنة التنظيمية لمؤتمر مسيحيي الشرق األوسط

لقاء اللجنة مع الوزير جبران باسيل

لقاء مع الوزير جبران باسيل « وزير الخارجية و المغتربين » في مكتبه بالوزارة
عقدت اللجنة
ً
(  ١٨آذار . )٢٠١٥

لقاء اللجنة مع الوزير فرعون

لقاء مع وزير السياحة ميشال فرعون في مكتبه بالوزارة (  ١٤آذار .)٢٠١٥
عقدت اللجنة
ً
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لقاءات اللجنة التنظيمية لمؤتمر مسيحيي الشرق األوسط

التقت اللجنة في الثاني من نيسان  ٢٠١٥صاحب الغبطة
مار أغناطيوس أفرام الثاني « .بطريرك أنطاكيا وسائر
المشرق » لطائفة السريان األرثوذكس.
التقت اللجنة ممثل غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث
لحام األرشمندريت جان فرج.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••• • •• •• • • • •

ﻣﺆﺳّﺴﺔ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ ،ﺇﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴّﺔ ﻭﺻﺤّﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﺧّﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ
ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ:

في  ١٣آذار  ٢٠١٥التقت اللجنة نائب رئيس الطائفة
األشورية في لبنان «الخور أسقف باترون كوليان » في
دير مار جرجس لألشوريين في سد البوشرية.

* ﺍﻹﺳﺘﻬﺪﺍء ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﻨﺎﺭﺓ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺎ
* ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﺘﺄﺩﻳﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺤﺒّﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ
* ﺗﺄﻣﲔ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻄﺒﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎء

لقاء
عقدت اللجنة في  ١٣آذار ٢٠١٥
ً
مع األب رويس األورشليمي لألقباط

ﺗﻘﺪﻳﻤﺎﺗﻪ

في سن الفيل .

* ﻟﻠﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳّﺔ K
ﱐ ﻟﻠﻮﻟﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ] [٢ﻭﻣﺎ ﻓﻮﻕ ،ﺩﻭﻥ ١٨
‹ ﺗﺄﻣﲔ ﺻﺤﻲّ ﳎّﺎ ّ
‹ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﺪﺭﺳﻴّﺔ ﻟﻜ ّﻞ ﻭﻟﺪ ﺩﻭﻥ  ١٨ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
* ﻫﺪﻳّﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﻟﻠﻤﻨﺘﺴﺐ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
* ﺗﻌﺰﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ

لقاء اللجنة مع مطران سدني (استراليا) للموارنة

ﻣﻴﺰﺍﺗﻪ

* ﻻ ﺳﻘﻒ ﻟﻌﻤﺮ ﺍﳌﻨﺘﺴﺐ
* ﺗﻘﺴﻴﻂ ﺑﺪﻝ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻙ ﺩﻭﻥ ﻓﺎﺋﺪﺓ.
* ﺇﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻓﻮﺭﻳّﺔ
* ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ )ﺩﺭﺟﺔ ( K
* ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴّﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﻮﺡ
* ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳋﻠﻘﻴّﺔ.

ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﺿﺪ ﻗﻮّﺓ...

ﱐ  -ﺯﻭﻕ ﻣﺼﺒﺢ ،ﺃﺩﻭﻧﻴﺲ  ٠٩/ ٢٢ ٥٥ ٤٧ - ٨ - ٩ /ﺧﻠﻴﻮﻱ ٧٠/ ٤٢ ٥٧ ٤٢
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪ ﺍﳌﺎﺭﻭ ّ

إلتقت اللجنة في  ٢٥أيار  ٢٠١٥المطران
أنطوان شربل طربيه راعي أبرشية سدني
للموارنة في دير سيدة البير  -جل الديب -
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لقاءات اللجنة التنظيمية لمؤتمر مسيحيي الشرق األوسط

لقاء اللجنة في «»Domaine Clos de Cana
إجتمعت اللجنة التنظيمية في «»Domaine Clos de Cana
وتاله حفل عشاء دعا اليه الدكتور فادي جرجس.
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مسيحيو الشرق األوسط
مؤتمر
ّ

نظمت الرابطة المارونية في  ٢٥ -٢٤تموز مؤتمر «مسيحيو الشرق االوسط :تراث ورسالة» ،بالشراكة مع كنائس الشرق
االوسط وبرعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي وحضوره ،في جامعة سيدة اللويزة  -زوق مصبح،
في حضور وزيري الخارجية والمغتربين جبران باسيل والثقافة ريمون عريجي ،السفير البابوي غبريالي كاتشا،
سفير روسيا ألكسندر زاسبكين ،والنواب :نعمة الله أبي نصر ،مروان فارس ،غسان مخيبر ،عاطف محدالني ،جيلبيرت زوين
واميل رحمة ،الدكتور فرج كرباج ممثال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ،العميد ميالد اسحق ممثال قائد الجيش
العماد جان قهوجي ،الوزيرين السابقين فريج صابونجيان وسليمان طرابلسي ،نقيب المحررين الياس عون ،ممثل المدير
العام لقوى األمن الداخلي المقدم جورج منصور ،ممثل المدير العام لألمن العام العميد الركن جوزف إسحق ،ممثل المدير
العام ألمن الدولة المقدم ريمون أبو معشر ،سفير لبنان في الفاتيكان العميد جورج خوري ،رئيس جمعية الصناعيين فادي
الجميل ،رئيس جمعية تجار بيروت نقوال شماس ،قائمقام كسروان الفتوح جوزف منصور رئيس أساقفة زحلة والفرزل
وتوابعها للروم الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش ،ولفيف من المطارنة واآلباء العامين الذين يمثلون مختلف
الكنائس المسيحية في الشرق.

العرس الجماعي  -الرابطة المارونية 2015

81- 80
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بتقدملك لغاية
يلي
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ميل
د .أ.

مقابل كل

بت�رصفو بلبنان اأو باخلارج.

في ألف طريقة
منساهم فيها بطموحاتكن.
هيدي وحدة م ّنن.
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Taste the difference

Fresh - Grain Fed - No Hormones
Halal

Cedars road, Chekka, Lebanon - P.O.Box:4150
T +961 (0)6 540 171-2-3 / F +961 (0)6 540 175
www.wilcopm.com
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علـــى الدعــم املعـنوي واملـــادي
للـعرس الجمـاعــــــــي املارونـــــــي
لـلعـــــام 2015

علـــى الدعــم املعـنوي واملـــادي
للـعرس الجمـاعــــــــي املارونـــــــي
لـلعـــــام 2015

كلمة شكر

تتقدم لجنة الشؤون اإلجتماعية واألنشطة الداخلية بجزيل الشكر
ّ

لكل من ساهم بإعالن على صفحاتنا البيضاء
ّ

الرابطة المارونية
لجنة الشؤون اإلجتماعية واألنشطة
الداخلية
تتقدم
ّ

ولونها بدفء عطائه،
ّ

نهديه محبتنا..
ً
عينيا فأضاء شمعة
ماديا أو
لكل من دعم
ّ
ًّ
العطاء،

نمد له أيدينا لنتصافح ونتبادل سالم
ّ
المسيح..

من القوى األمنية
بجزيل الشكر

ونخص بالذكر

لكل من أدخل البهجة في القلوب ،وساهم
ّ
في بناء عائلة مسيحية مارونية،
كل اإلمتنان والتقدير..
له منّ ا ّ

لكل الذين أولونا ثقتهم في خطواتهم
ّ
األولى على درب الحياة الزوجية،

معطرة
لهم منّ ا أطيب التمنيات لحياة زوجية
ّ
بأريج الوفاء المحبة..

قيادة الجيش
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
والدفاع المدني
جامعة الروح القدس الكسليك
كما تشكر Télé Lumière
MTV
رئيس وأعضاء المجلس البلدي في جونية
رعية سيدة المعونات  -حارة صخر -
العرس الجماعي  -الرابطة المارونية 2015
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Rabweh 1371

Rabweh 1371 features 2 blocks with 16 luxurious apartments, with a private gym for residents, a private
pool, overlooking superb scenery, with private gardens. A green sanctuary of luxury in the Metn area at
affordable prices. Rabweh 1371 boasts private parking spaces and panoramic terraces to make home
even sweeter.

Swimming Pool

Starting 205m2
Private Gym

M
T

advertising & printing

Green Scenery
/Crelb

www.crelb.com
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