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WE CANCERVIVE



MY MESSAGE IN A BOTTLE KIDS FIRST

المحامي بول إميل نون 

أيها األعزاء،

بعــد 13 عامــً مــن تأســيس جمعيــة »األطفــال أواًل« Kids First، اســمحوا لــي أن أتوقــف 
ــد.  ــن صعي ــر م ــى أكث ــً عل ــودًا وهبوط ــط صع ــد يتخب ــي بل ــم 13 ف ــوالت رق ــد مدل عن
ــة  ــً وكلف ــام، 13 عام ــد ع ــً بع ــع عام ــرطان ترتف ــرض الس ــة بم ــبة اإلصاب ــً ونس 13 عام
العالجــات واألدويــة ترتفــع عالميــً وبالتالــي محليــً بشــكل ملحــوظ، 13 عامــً والوضــع 
االقتصــادي فــي البلــد آيــل إلــى التدهــور أكثــر فأكثــر، 13 عامــً والعائــالت التــي يصــاب 
أحــد أفرادهــا بالســرطان تصــل إلــى حــد ال تســتطيع فيــه تأميــن لقمــة العيــش علــى 
حســاب كلفــة االستشــفاء، 13 عامــً والمواطــن اللبنانــي يســعى إلــى تأميــن متطلبــات 
الحيــاة اليوميــة لعائلتــه بحّدهــا األدنــى مــن مســكن ومــأكل ومشــرب ودراســة، 

فكيــف إذا مــا طــرق  بابــه مــرض الســرطان؟
 

مــن  وباتــت  واســتمرت،   Kids First جمعيــة  ناضلــت  المريــر،  الواقــع  هــذا  أمــام 
الســرطان  بمــرض  المصابيــن  األطفــال  معالجــة  حقــل  فــي  الرياديــة  الجمعيــات 
وتأميــن العالجــات واألدويــة المناســبة لهــم فــي لبنــان. كمــا وأمــام الواقع السياســي 
رســالتها  علــى  جمعيتنــا  حافظــت  وطنيــً،  المتشــرذم  واالجتماعــي  والطائفــي 
القائمــة علــى الشــفافية بحيــث ال يمكــن للعــرق واللــون والديــن أن يحــول دون تأميــن 

االستشفاء الالزم ألي طفل مريض بالسرطان.

وفــي هــذا الســياق، وأمــام هــذه المســيرة اإلنســانية الطويلــة، نتوجــه إلــى كل فــرد 
منكــم بالشــكر الكبيــر، فلــوال مســاعدتكم ودعمكــم لنــا لمــا اســتمرينا فــي تأديــة 
رســالتنا هــذه علــى أكمــل وجــه. فــكل عــام يــزداد عــدد األطفــال مرضــى الســرطان 
ــبة  ــت نس ــا دام ــف م ــن نتوق ــا ال ول ــا، لكنن ــد م ــى ح ــرة إل ــبة كبي ــي نس ــبة 30%، وه بنس
الشــفاء تتخطــى الـــ 75% ومــا دامــت جمعيتنــا تنبــض بــروح المحبــة واإلنســانية بفضــل 
جهــود فريــق عمــل مؤلــف مــن الطبيــب المؤســس الدكتــور بيتــر نــون وأهالــي 
المرضــى ومحاميــن وممرضيــن وممرضــات وشــبان وشــابات تعالجــوا فــي جمعيتنــا 

ــة.  ــة اإلداري وانضمــوا إلــى الهيئ

ــة  ــة اإللهي ــر للعناي ــكر األكب ــً، الش ختام
التــي تقــود خطانــا فــي كل لحظــة، 
الوزيــرة  معالــي  جمعيتنــا  ولعّرابــة 
نائــب  حمــاده  الصلــح  ليلــى  الســيدة 
طــالل  بــن  الوليــد  مؤسســة  رئيــس 
اإلنســانية التــي آمنــت بنــا وَبَنــت حجــر 
هــذه  عاتقهــا  علــى  وأخــذت  الزاويــة 
الرســـــــالة اإلنســـــانية باســـم الحــب

 والعطاء المجاني.
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I WANT TO WIN THE BATTLE

قلنا لِك إنه السرطان... 
قلِت ومن أَعلم مني بذاك الوجع الذي يخرق الوجدان...  

قلنا لِك إنهم أطفال... 
قلِت  بحق أمومتي سأقف بجانب كل أم ُأصيب ولدها بداء السرطان...  

قلنا لِك إنها كلفة العالجات الباهظة... 
قلِت وما األموال سوى أمجاد باطلة إن لم نستثمرها في اإلنسان...  

قلنا لِك إنها مدة العالج الطويلة... 
قلِت وما الوقت سوى ُخدعة نلهث وراءها في كل زمان ومكان...  

قلنا لِك إنها خيبات وانتصارات...
  قلت ال يغرب عن بالكم إن الرب لَعليم فهيم... وهو يختار ألشرس 

معاركه أقوى الجنود في الميدان...  

قلنا لِك إنها الطفولة المنتقصة... 
قلِت عندما تعبق رائحة الطفولة بالحب... نهزم األلم والحرمان...  

قلنا لِك ألف شكر يا عّرابة مسيرة جمعيتنا... 
قلنا لِك ألف شكر ليدك الممدودة التي تتكلم عن رياض الصلح   

وماجد حماده...   

قلنا لِك شكرًا لفخامة التاريخ واإلسم الذي يعبق بِك... 
قلِت وما التاريخ إذا لم ُيستكمل بحاضٍر ينضب باإلنسانية واإلنسان...  

شــكرًا لــك يــا معالــي الوزيــرة ليلــى 
ــة  ــا ألــف تحي ــِك من الصلــح حمــاده ول
الالمتناهــي  لدعمــك  شــكرًا  حــب. 
شــكرًا  لجمعيتنــا،  والالمحــدود 
لهيــكل الحــب الــذي بنيِتــه، فعــالج 
آخــر،  عــالج  أي  مــن  أفعــل  الحــب 
وعــالج األمومــة أعظــم مــن أي عــالج 
آخــر. هــا هــم أطفالنــا ينتصــرون علــى 
المــرض! فالحــب نصــر واألمومــة نصــر 
إلــى جانبنــا طيلــة هــذه  ووجــودك 
الفتــرة لهــو أروع نصــر وأجمــل انتصــار.  

معالي الوزيرة السيدة ليلى الصلح حماده

WE CANCERVIVE
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 Notre Dame University   Faculty of Engineeringالعنوان للحدث
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الظهور اإلعالمي



MY MESSAGE IN A BOTTLE KIDS FIRST

تأسســت جمعيــة األطفــال أوال ً KIDS FIRST  عــام 2005 بفضــل مجهــود فــردي بذلتــه الســيدة مايــا ليتشــر زوجــة الســفير السويســري 
ــابق  ــس الس ــال والرئي ــد األطف ــدم واألورام عن ــراض ال ــي أم ــي ف ــون، اختصاص ــر ن ــب بيت ــا بالطبي ــاء جمعه ــر لق ــر، إث ــاس ليتش توم
للجمعيــة اللبنانيــة ألمــراض الــدم ونقــل الــدم فــي لبنــان ورئيــس قســم  ســرطان األطفــال فــي مستشــفى القديــس جاورجيــوس 
ــر برقــم 437/أد بتاريــخ 14 أيلــول 2006 والمنشــور بالجريــدة الرســمية  ــروم. وقــد اســتحصلت الجمعيــة علــى علــم وخب الجامعــي، ال

عــدد 45 تاريــخ 21 أيلــول 2006.

تتمثــل مهمــة جمعيــة األطفــال أواًل KIDS FIRST فــي مســاعدة 
األطفــال المصابيــن بأمــراض ســرطانية وبأمــراض الــدم لتوفيــر 
األدويــة  كلفــة  ولتأميــن  لهــم  الكافيــة  الطبيــة  الرعايــة 
الباهظــة الثمــن، خصوصــً وأن نســبة الشــفاء لــدى األطفــال مــا 

دون الـــ 18 ســنة تتخطــى الـــ %75.  

تنــدرج جمعيــة األطفــال KIDS FIRST أواًل  فــي االتحــاد العالمــي 
 )ICCCPO(  لمنظمــات عائــالت األطفــال المصابيــن بالســرطان
منــذ عشــر ســنوات، وهــي تحظــى بتمثيــل فــي عــدد مــن 
الوعــي  لنشــر  المنظمــة  والحمــالت  العالميــة  المؤتمــرات 
المبكــرة  األعــراض  إلــى  التعــرف  فــي  والتثقيــف  الصحــي 

األطفــال. لســرطانات  التحذيريــة  والعالمــات 

إلــى جانــب ذلــك، تتعــاون جمعيــة األطفــال أواًل KIDS FIRST مــع 
عــدد كبيــر مــن الجمعيــات المختصــة بأمــراض الســرطان لــدى 
ــر  ــتى، نذك ــواٍح ش ــض بن ــل المري ــم بالطف ــي تهت ــال والت األطف
المرضــى،  األطفــال  أمنيــات  لتحقيــق  تمنــى  جمعيــة  منهــا: 
إلــى حقيقــة،  التــي تحــّول أحــالم األطفــال  جمعيــة أمنيــة 
جمعيــة طفولــة التــي تحــول غــرف األطفــال المرضــى إلــى 
ــن  ــم بتأمي ــي تهت ــة My School Pulse الت ــالم، جمعي ــرف أح غ
التعليــم المدرســي ألطفــال مرضــى الســرطان، جمعيــة بســمة 
ــا  ــة كارم ــان، وجمعي ــي لبن ــوريين ف ــال الس ــى باألطف ــي تعن الت

ــً. ــان أيض ــي لبن ــب ف ــوريين واألجان ــة الس ــم بكاف ــي تهت الت

إن الجهــود التــي تبذلهــا الجمعيــة منــذ تأسيســها حتــى اليــوم 
مــا هــي إال مبــادرة تهــدف إلــى إنقــاذ األطفــال مــن مســيرة 
الســتكمال  فرصــًة  وإعطائهــم  وشــاقة،  صعبــة  مرضيــة 

وطموحاتهــم.  أحالمهــم  وتحقيــق  حياتهــم 

أطبــاء  يضــم  الــذي  المتطوعيــن  فريــق  أن  بالذكــر  والجديــر 
وممرضــات  وأســاتذة  وشــابات  وشــباب  وأمهــات  ومحاميــن 
ــوال  ــري، فل ــا الفق ــة وعاموده ــب الجمعي ــكل عص ــذ يش وتالمي
جهودهــم الحثيثــة واندفاعهــم الالمتناهــي لمــا صــار الحلــم 

حقيقــة.

KIDS FIRST نبذة عن
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ثانويــة مــار أنطونيــوس ـ الخالديــة زغرتــا



creditbank.com

Embracing life
with high hopes
Rising up to the challenge with courage
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تأميــن العالجــات الطبيــة المناســبة لألطفــال مــا دون الـــ 18 
ســنة المصابيــن بأمــراض ســرطانية خطيــرة وبأمــراض الــدم 

المزمنــة.

توفير الدعم المادي والمعنوي والنفسي لألطفال. 

تنظيــم نشــاطات ترفيهيــة فــي مختلــف األعيــاد والمناســبات 
وفــي عــدد مــن المستشــفيات، نخــص بالذكــر: 

المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي، األشرفية.
مستشفى سيدة المعونات الجامعي، جبيل.

الجامعي_الــروم،  جاورجيــوس  القديــس  مستشــفى 
األشــرفية.

تأميــن هبــات لتغطيــة كلفــة العالجــات مــن خــالل تخصيــص 
إطــالالت وحمــالت إعالميــة عبــر كافــة وســائل اإلعــالم المرئيــة 

والمســموعة والمكتوبــة، المحليــة واإلقليميــة.

ــرطان  ــراض الس ــى أم ــوء عل ــاء الض ــة إللق ــدوات خاص ــة ن إقام
لدى األطفال، عوارضه، أنواعه، تقنيات العالج   

منــه.  الوقايــة  وســبل  المعتمــدة 

KIDS FIRST أهداف

WE CANCERVIVE
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الهيئة اإلدارية

رئيس الجمعية وممثلها
لدى الحكومة 

المحامي بول نون

نائب الرئيس
إلسي الشمالي

أمين السر
بوال بو عبود

أمين الصندوق
لني مهنا

المحاسب
الدكتورة رين مطر 

الدكتورة إيفانا دبج    |    الدكتور بيتر نون    |     جوانا عيسى   |    الدكتور جورج بو عبود   |    جوزيف بيروتي    |    العازف حبيب   ألبيرتو 
 داني حلو   |    داني خليل    |     اإلعالمية روال صفا    |    رومي أفرام    |    ريتا هاجينيان    |    سامر خضر    

    المحامي طوني تبشراني    |    فاليا بعقليني    |    كميل خطار    |    الدكتورة الرا البراك    |    الرا سليمان نون        
الدكتور محمد الساحلي    |    مروان األسمر    |    شربل عساف    |    ترايسي أنطون مبارك    |    سميح عنتر    |    جورج عوده    |    

جويل شماس    |    إلسي نصار

الهيئة العامة

 Lebanese International
Women's Association

KIDSFIRST
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فرسان مالطة 
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فرسان مالطة 





Circle

Circle
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WE CANCERVIVEALFALYTE® ®E-POPS
ESSENTIAL ELECTROLYTES

GREAT TASTE

Quickly REPLENISH 

REFUEL

AND REHYDRATE
USE ALFALYTE® AND EPOPS® RATHER THAN JUICES, SPORT DRINKS, SOFT DRINK OR WATER

Ready-to-use solution; doesn’t require dilution.
Better taste if chilled. 

WARNING: If there is vomiting or fever, or if diarrhea continues beyond 24 hours, consult your physician. 

RESTORE FLUIDS AND MINERALS LOST IN DIARRHEA OR VOMITING

ALFALYTE® and E-POPS® can also be used after Bariatric and ORL surgeries, 
or by Athletes and Geriatrics to restore essential electrolytes.

Manufactured by:

ALFA LABORATORIES S.A.L.
Street 161, Yellow Zone. Sehaileh - LEBANON

Tel.: 961 9 235489
www.alfalabs.com.lb     
e-mail: info@alfalabs.com.lb

TO EAT FROZEN: 
-Remove E-POPS® from carton and freeze overnight.
-Cut off the top of the E-POPS® sleeve with clean scissors.
-Push up frozen E-POPS® from the bottom of sleeve. 
You can freeze the bag folded in half and use it as two portions.

Valentine
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في الصرح البطريركي في بكركي
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بدعوة من مؤسسة إيناس أبو عياش الخيرية
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WE CAN DO IT

WE ARE WARRIORS
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مؤتمرات
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روال صفا

النجوم...ألف شكر!

ومــن ال يعــرف تلــك اإلعالميــة الشــقراء الراقيــة التــي أبدعــت فــي 
مســيرتها المهنيــة. أنوثتهــا طاغيــة، ثقافتهــا واضحــة وجليــة، 
ــا  ــى مهنيته ــت عل ــع«. حافظ ــهل الممتن ــه »الس ــلوبها عنوان وأس
العاليــة وعلــى مكانتهــا فــي الصــف األول ورســمت لنفســها 

ــه«.  ــق مهنت ــن »يعش ــوى م ــه س ــزًا ال يتقن ــً ممي خط

البرنامــج  عبــر  يطــل  الــذي  والمشــرق  الجميــل  الصبــاح  هــي 
الصباحــي MTV Alive، هــي الحديــث المترابــط بحبكــة المعرفــة 
والحذقــة  الجميلــة  القصــة  هــي  والثقافــة،  االطــالع  وســعة 
فــي كل إطاللــة وفــي كل لقــاء. تمّيــزت بأناقتهــا قلبــً وقالبــً، 
وبانتقائهــا الذكــي إلطالالتهــا اإلعالميــة المتكــررة. اســتضافت 
وتوجهاتهــم  باختصاصاتهــم  وحاورتهــم  األشــخاص  آالف 
المختلفــة، قدمــت العديــد مــن الحفــالت االجتماعيــة والفنيــة 
واإلنســانية، وتصــدرت أعلــى المنابــر اإلعالميــة فــي لبنــان والعالــم 
مــرض  مــن  يعانــي  طفــل  كل  لســان  هــي  صفــا  روال  العربــي. 
الســرطان، هــي الكلمــة التــي تتلعثــم علــى شــفاه األطفــال فــي 
لحظــات األلــم، هــي حفنــة األمــل الــذي يلمــع فــي عيونهــم، 
المــرض، هــي رفقيــة درب  المضــيء فــي ظلمــة  الوجــه  هــي 
جمعيــة  KIDS FIRST منــذ العــام 2011 لغايــة اليــوم وهــي عنــوان 

الحــب المجانــي والعطــاء الالمحــدود.

إعالميتنــا... روال صفــا... شــكرًا لــكل لحظــة صفــا تزرعينهــا فــي 
بحــر أمــواج الســرطان العاتيــة!  
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النجوم...ألف شكر!

ــه  ــن تابع ــان كل م ــول وأذه ــاس وعق ــف أنف ــذي خط ــو ال ه
عبــر شاشــة الـــ MTV اللبنانيــة، وهــو الــذي أبــدع فــي اإلعــالم 
ورفــع إســم لبنــان عاليــً عبــر قناة »ســكاي نيــوز عربيــة«. خاض 
غمــار تقديــم النشــرات اإلخباريــة، فتميــز برصانتــه الملحوظة 
وثقافتــه الواســعة ونبــرة صوتــه المميــزة التــي وإلــى جانــب 
إبداعــه فــي اإللقــاء خّولتــه إعــداد أهــم التحقيقــات والتقارير 

والبرامــج الوثائقيــة فــي العالــم العربــي.

والعربــي،  اللبنانــي  المشــاهد  لــدى  المحبــب  الوجــه  هــو 
والشــخصية المثقلــة بالمعرفــة والتواضــع علــى حــد ســواء، 
أثبــت جدارتــه فــي العالــم اإلعالمــي التلفزيونــي بســرعة 
وســمعته  العاليــة  بالمهنيــة  اســمه  فاقتــرن  ملحوظــة، 
باألخــالق الرفيعــة المســتوى. إنــه الرجــل الراقــي الــذي إذا مــا 
ــيخً  ــه ترس ــه ووزنات ــّخر كل طاقات ــانية، س ــة إنس ــن بقضي آم
والنضــال  العطــاء  روح  تشــّرب  الــذي  هــو  هــذا،  إليمانــه 
الالمحــدود مــن عائلــة موصوفــة بهــذه القيــم، ونخــص 

بالذكــر والــده الراحــل األســتاذ أنيــس النخــل رحمــه اهلل.

ــف  ــا أل ــك من ــق درب Kids First... ل ــل... رفي ــر النخ ــي روبي اإلعالم
ــرام!  ــب واحت ــة ح تحي

MY MESSAGE IN A BOTTLE

روبير النخل
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النجوم...ألف شكر!

امتلكتــه الموســيقى منــذ الصغــر، تمّلكتــه النغمــة المجنونــة 
الشــاردة وحدهــا فــي شــوارع الفــن، لــم يأبــه للقواعد الموســيقية 
والورقــة والقلــم، فانعتــق مــن كافــة القيــود التقليديــة وســافر 

بأحالمــه بعيــدًا، بعيــدًا جــدًا!  

الدفينــة  األحاســيس  تنتفــض  ألبيرتــو«  »حبيــب  نقــول  عندمــا 
وقــع  علــى  أمامــك  تتراقــص  فتراهــا  الســاكنة،  والمشــاعر 
وبشــكله  بطبعــه  ثائــر  المألــوف.  عــن  الخارجــة  معزوفاتــه 
وبموســيقاه، ال يشــبه أحــدًا وال يمكــن ألحــد أن يشــبهه، ففــي 
الفــرادة إمضــاء وبصمــة غريبــة فرضــت نفســها فــي عالــم الفــن. 

ــمعزوفة ZIVELI التــي تصــدرت عناويــن الصحــف  أذهــل العالــم بـ
ــى  ــا عل ــد أن صّوره ــي بع ــل االجتماع ــع التواص ــالت ومواق والمج
طريقــة الـــ Video Clip فــي صربيــا متعاونــً مــع المخــرج المبــدع 
نيجــاد عبــد المســيح، وفــي حوزتــه باقــة مــن المعزوفــات الجميلــة 
والمثقلــة بالحــب والعشــق والثــورة. تتوقــع منــه مــا هــو »غيــر 
ُمتوّقــع«، هــو الــذي ُيَقوِلــب األجــواء أينمــا حــل وُيقونــن القوانيــن 

ــون. ــد الجن ــب قواع بحس

حبيــب ألبيرتــو... عاشــق الكمــان... وعاشــق اإلنســانية... لــك مــن 
أطفالنــا جزيــل الشــكر واالمتنــان!  

حبيب ألبيرتو
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 KIDS هــو الشــاب الطمــوح الشــغوف والناجــح الــذي رافــق جمعيــة
FIRST لســنوات  عــدة. بــرع فــي دراســته الجامعيــة، لمــع اســمه 
فــي الوســط الفنــي واالجتماعــي، أتقــن فــن وتقنيــة عــزف البيانــو، 
ــف  ــال التألي ــي مج ــق ف ــي فحّل ــيقي الراق ــم الموس ــق العال عش

ــً.  ــزف أيض ــيقي والع الموس

هــو ابــن عائلــة مرموقــة فــي الَخلــق والُخلــق، ورث نعمــة العطــاء 
المجانــي مــن والديــه وأثبــت للعالــم أجمــع أن الحــب يتفــوق 
علــى كافــة الموروثــات الدنيويــة. تأثــر بمســيرة األطفــال المرضــى 
ســنوية  فنيــة  محطــة  لهــم  يخصــص  أن  فــأراد  بالســرطان، 
ــاء  ــل والرج ــة األم ــم معزوف ــزف له ــنوي ليع ــاء الس ــالل العش خ
ــي  ــل )Oud(، جون ــو كام ــة »ج ــيقية المحترف ــه الموس ــة فرقت برفق
 ،)Guitar( واكــد  باتريــك   ،)Drums( مــدور  جميــل   ،)Saxophone( زيــادة 
فرانشيســكو رامــح )Bass(، كاريــن بويــري )Flute(، دانيــال الحســن 
ليفّجــر  جاهــدًا  جــورج  عمــل   .)Derbakke( عبــداهلل  طونــي   ،)Req(
طاقاتــه الفنيــة عبــر آلــة البيانــو، اآللــة الموســيقية األرقــى فــي 
العالــم، فعــزف فــي أهــم الفنــادق المحليــة والعالميــة، ووضــع 

لنفســه بصمــة خاصــة مّيزتــه فــي عالــم الموســيقى.

شــكرًا جــورج عــوده والفرقــة الموســيقية... بمعزوفاتكــم عــودة 
إلــى عالــم الحــب والشــغف واألمــل!

28

جورج عوده وفرقته الموسيقية

WE CANCERVIVE
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غريس أيانيان أشقر

الغربــي  بغنائهــا  العالــم  أبهــرت  التــي  الشــقراء  الفاتنــة  هــي 
والشــرقي، هــي ابنــة مديــر األعمــال اللبنانــي المعــروف الســيد 
بــول أيانيــان وزوجــة الفنــان المحبــوب جــو أشــقر. ســيدة مجتمــع 
تتميــز  والخيريــة،  االجتماعيــة  المجــاالت  كافــة  فــي  وناشــطة 
ــو  ــتئذان وبج ــن دون اس ــوب م ــى القل ــل إل ــي تدخ ــا الت بضحكته

الفــرح واإليجابيــة الــذي تزرعــه أينمــا تواجــدت.

 غّنــت للحــب واألمــل، رنمت خــالل المناســبات الدينيــة أروع الترانيم 
ــي  ــت ف ــد وأبدع ــالد المجي ــد المي ــي لعي ــل األغان ــت أجم وخصص
اســتعادة األغانــي العربيــة واألجنبيــة الخالــدة بصوتهــا المخملــي. 
درســت إدارة األعمــال والموســيقى والفنــون فــي المعهــد العالــي 
ــًة  ــض حامل ــه العري ــن باب ــي م ــم الفن ــت العال ــيقى ودخل للموس

خامــة صوتيــة اســتثنائية. 

ــا...  ــل ألطفالن ــك المتواص ــى دعم ــكرًا عل ــقر، ش ــان أش ــس أياني غري
ــا أروع دعــاء بالحــب والصحــة علــى الــدوام! ــِك من ل
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ــم  ــات األل ــم، لغ ــات العال ــم لغ ــات تتكل ــل اللوح ــذي جع ــو ال ه
الــذي ال يعرفــه إال مــن عانــى منــه علــى فــراش المــرض، لغــات 
وخــز اإلبــر والعــالج الكيميائــي، لغــات الطفولــة المتألمــة مــن 

مــرض الســرطان ولغــات الحــب والرجــاء واألمــل.
منــذ العــام 2016، تــراه يغــادر زاويتــه المخصصة للرســم فــي منزله، 
يحمــل عّدتــه وينطلــق إلــى المستشــفى اللبنانــي الجعيتــاوي 
الجامعــي، يصعــد إلــى طابــق ســرطان األطفــال، يدخــل إلــى 
الُغــرف، ويختــار مــن األطفــال َمــن ذُبــل األمــل فــي عينيــه. يســاعد 
الطفــل علــى النهــوض مــن فراشــه ويخــرج معــه إلــى صالــة 
مخصصــة للرســم، يمســك يــده المتألمــة ويرســم معــه لوحــات 
الحــب والثــورة علــى المــرض، لعــل بريــق عــدم االستســالم يعــود 

ــن.  ــه الصغيرتي ــى عيني إل

ــرض  ــه م ــي أراد أن يواج ــكيلي العالم ــان التش ــك الفن ــس كج يون
ــم  ــات األل ــّول صرخ ــال، أراد أن  يح ــك باألطف ــذي يفت ــرطان ال الس
إلــى لوحــات ملّونــة يلمــع فيهــا بصيــص  فــي المستشــفيات 
األمــل، أراد أن يــزاوج ريشــته مــع ريشــٍة متألمــة حملتهــا أنامــل 
ــوا  ــوا ليحارب ــال ناضل ــماء أطف ــع أس ــمه م ــرن اس ــرة وأن يقت صغي
فعاشــت  المــوت،  غلبــه  وبعضهــم  انتصــر  بعضهــم  المــرض، 
لوحاتهــم لألبــد. اعتمــد فــي مســيرته الفنيــة والدراســية علــى 
ــيد  ــة س ــي وعبقري ــلفادور دال ــوريالية س ــوغ، س ــان غ ــة ف انطباعي
ومؤســس المدرســة الرمزيــة غوســتاف مــورو وهــو حائــز علــى 
ــي  ــر ف ــف اللوف ــن متح ــم م ــال الرس ــي مج ــتير ف ــة الماجس درج
فرنســا. أبــدع بمعارضــه الفرديــة المحليــة والمعــارض المشــتركة 
خــالل  مــن  اللبنانــي  التــراث  رّســخ  كمــا  والعالــم،  باريــس  فــي 
إدخــال طوابــع بريديــة وماليــة جديــدة تخليــدًا لشــخصيات فنيــة 
مرموقــة مــن لبنــان. كجــك هــو صــرح لبنــان الفنــي فــي العالــم، 
هــو اللوحــة التــي تمــزج اإلبــداع مــع األلــم، والتــي ســتخّلد ذكــرى 

اإلنســانية بأبهــى معانيهــا!
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النجوم...ألف شكر!

جــت ملكــة  تربعــت علــى عــرش المســرح بســرعة قياســية وُتوِّ
عــن جــدارة، فاســتحقت لقــب ملكــة المســرح! نجاحهــا ليــس 
وليــد الصدفــة، وعالميتهــا لــم تكــن هبــة مجانيــة. إنها الســيدة 
التــي ناضلــت منــذ طفولتهــا لتصــل إلــى حلمهــا المنشــود، 
أظافرهــا  نعومــة  منــذ  الحيــاة  واجهــت  التــي  األنثــى  إنهــا 
ــا  ــار بحروفه ــات االنتص ــب صفح ــدر لتكت ــه الق ــا كتب ــّدت م وتح
الخاصــة، إنهــا الطفلــة الصغيــرة التــي تعلمــت الرقــص والغنــاء 
وشــاركت بأهــم البرامــج الفنيــة منــذ صغرهــا لتصبــح فــي مــا 

ــر.   ــة وأكث ــطورة عربي ــد أس بع

لــم تنتظــر ميريــام فــارس الفــارس اآلتــي علــى صهــوة الحصــان 
لتنطلــق بحياتهــا، لــم تنتظــر الُفــرص كــي تأتــي علــى طبــق مــن 
ــات  ــي غاب ــافرت ف ــاص وس ــا الخ ــت حصانه ــل امتط ــة، ال ب فض
الحلــم، واصطــادت النجاحــات وصــواًل إلــى أعلى القمــم. عنوان 
مســيرتها »الشــغف«، قالــت نعــم للمســرح بــكل مقوماتــه، 
دخلتــه كالعــروس التــي تخطــف األنظــار أينمــا حلــت، وعاهدتــه 

بالنجــاح »األبــدي«.

شــغلت لبنــان والعالــم العربــي بأعمالهــا الفنيــة، وبــات اســمها 
علــى كل لســان. هــي الصــاروخ الــذي هــز الوســط الفنــي بقــوة 
هائلــة، هــي الظاهــرة الفريــدة التــي باتــت الشــغل الشــاغل 
ــة الموضــة التــي  للنســاء والرجــال علــى حــد ســواء، هــي أيقون

ــي.  ــي والعرب ــالم اللبنان ــع واإلع ــث المجتم ــت حدي بات

ملكة المسرح     |    ميريام فارس
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النجوم...ألف شكر!

كاملــة األوصــاف، أنعمهــا الــرب بوزنــات عديــدة فضاعفتهــا 
ــص  ــن والرق ــب الف ــب، ح ــكال الح ــة أش ــي كاف ــتثمرتها ف واس
ــي  ــانية، ه ــان واإلنس ــب اإلنس ــر، وح ــذات واآلخ ــب ال ــاء، ح والغن
التــي لــم تبخــل بــأي عمــل إنســاني منــذ بدايــة مســيرتها حتــى 
اليــوم، ولــن تبخــل طالمــا يتغلغــل فــي داخلهــا هيــكل الحــب 

الــذي بنــَي علــى حجــر أســاس صلــب منــذ طفولتهــا!

ــى  ــً عل ــر بحث ــة األكث ــت الفنان ــن، وبات ــت الماليي ــعبيتها فاق ش
لــه، اســتحقت  إلــى ســفيرة  الــذي تحولــت  موقــع »غوغــل« 
لقــب فنانــة الشــباب األولــى فــي لبنــان والعالــم العربــي، فهــي 
الفنانــة الوحيــدة التــي أتقنــت أداء األغانــي بكافــة اللهجــات 

ــال! ــوق الخي ــة تف ــة وبمهني العربي

»ميريــام«  عنــوان  تحــت   2003 عــام  لهــا  ألبــوم  أول  أصــدرت 
ــة  ــت أغني ــابيع وبقي ــة أس ــون أربع ــي غض ــات ف ــّدر المبيع فتص
»أنــا والشــوق« الرقــم واحــد لمــدة تســعة أســابيع فــي العالــم 
ــم  ــد ت ــي« فق ــة »اغمرن ــا أغني ــر. أم ــي مص ــً ف ــي وخصوص العرب
دبلجتهــا إلــى لغــات أخــرى فــي دول عــدة نظــرًا لنجاحهــا 
الملحــوظ. عــام 2005 أصــدرت ألبــوم »نادينــي ميريــام« الــذي 
ضــم ثــالث أغــان لبنانيــة وســبعة مصريــة، وشــهد أيضــً نجاحــً 
ــه«  ــني إي ــك« و »واحش ــق راحت ــي »حقل ــً أغان ــً وخصوص ملحوظ
التــي تمــت دبلجتهــا إلــى ســبع لغــات فــي العالــم. عــام 2008 
ــم  ــي العال ــزااًل ف ــكل زل ــه« وش ــول إي ــام »بتق ــوم ميري ــع ألب لم
العربــي وخصوصــً أغنيــة »أنــا مــش أنانيــة« التــي بقيــت فــي 
ــا ويــن« التــي  المرتبــة األولــى لمــدة ســت أســابيع وأغنيــة »ُمكاَن
أذهلــت الجمهــور الخليجــي، مــا جعــل ميريــام فــارس أفضــل 
فنانــة غيــر خليجيــة تــؤدي أغنيــة بلهجــة خليجيــة فــي العالــم 
العربــي. أمــا ألبــوم »مــن عيونــي« الــذي أصدرتــه عــام 2011 فقــد 
احتــوى علــى باقــة مــن األغانــي التــي أثبتــت مهــارة ميريــام 
علــى  يحتــوي  كونــه  العربيــة  اللهجــات  كافــة  إتقــان  فــي 
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أغــاٍن باللهجــة الكويتيــة والمغربيــة واإلماراتيــة والســعودية 
ــا  ــي ألبومه ــة وبق ــواق العربي ــام األس ــزت ميري ــة، فغ والعراقي

 .Virgin Megastores الرقــم األول لمــدة عشــر أســابيع لــدى

هــذا عــدا عــن األغانــي المنفــردة مثــل »شــوف حالــك عليــي« و 
»دقــوا الطبــول« وغيرهــا مــن األغانــي التــي روت ظمــأ الجمهــور 
ــي لألغنيــة األصيلــة والراقيــة. عــام 2015، شــكل  اللبنانــي والعرب
ألبــوم »آمــان« الــذي يحتــوي علــى 13 أغنيــة ســابقة فنيــة أخــرى 
للفنانــة ميريــام فــارس التــي تعاونــت مــع حوالــي 36 كاتبــً 
وملحنــً وموزعــً موســيقيً ووصــل صــدى أعمالهــا إلــى كافــة 
دول العالــم بمــا فيهــا الواليــات المتحــدة األميركيــة وقنــاة 
ــتها  ــى شاش ــان« عل ــب »آم ــو كلي ــت فيدي ــي عرض QYou TV الت
بصفتــه الفيديــو كليــب العربــي الوحيــد الــذي ُيعــرض علــى 
شاشــتها واألكثــر طلبــً فــي العديــد مــن دول العالــم. أمــا عــام 
ــي  ــي«، الت ــوان »غاف ــت عن ــة تح ــام أغني ــدرت ميري ــد أص 2016 فق
تــم تصويرهــا علــى شــكل فيديــو كليــب الــذي بــدوره تضمــن 

ــد. ــود الجدي ــا المول ــع ابنه ــة م ــاهد حقيقي مش

الســينما  ودخلــت  ميريــام  احترفتــه  فقــد  التمثيــل  أمــا 
والشاشــات العربيــة مــن بابهــا العريــض، وكأن الفنــون بكافــة 
ــل  ــة التمثي ــت تجرب ــد خاض ــا. فق ــد به ــدت لتتجس ــكالها ُول أش
األولــى مــن خــالل أداء الــدور الرئيســي فــي الفيلــم الغنائــي 
اللبنانــي »ســيلينا« فــي العــام 2009، ثــم أبدعــت فــي فوازيــر 
ميريــام التــي عرضــت علــى قنــاة القاهــرة والنــاس فــي رمضــان 
2010 وحققــت نجاحــً باهــرًا، مــا جعــل اســمها يرتبــط بالفنانتيــن 
 2014 رمضــان  وفــي  الفوازيــر.  أســطورتي  وشــيريهان  نيللــي 
لعبــت دور البطولــة فــي المسلســل المصــري اللبنانــي »اتهــام«، 
وتألقــت فيــه إلــى جانــب الممثــل المصــري حســن الــرداد، وهــو 
أول عمــل درامــي لهــا تدخــل مــن خاللــه بيــوت الوطــن العربــي.
إن هــذه المســيرة المثقلــة باإلنجــازات ال يمكــن أن تمــر مــن دون 
جوائــز تقديــر، فقــد تبــوأت ميريــام المرتبــة األولــى عــن فئــة إن 

ــن دون  ــر م ــن أن تم ــازات ال يمك ــة باإلنج ــيرة المثقل ــذه المس ه
ــة  ــن فئ ــى ع ــة األول ــام المرتب ــوأت ميري ــد تب ــر ،فق ــز تقدي جوائ
الرقــص الشــرقي فــي »مواهــب شــاغرة«، والمرتبــة األولــى فــي 
برنامــج اســتوديو الفــن، وحــازت العــام 2006 علــى جائــزة أفضــل 
فنانــة شــابة وعلــى جائــزة »أفضــل فيلــم موســيقي«، الفيلــم 
»ســيلينا« الــذي كان مــن بطولتهــا فــي العــام 2009. هــذا عــدا عن 
ــة  ــل فنان ــزة أفض ــام« وجائ ــر ميري ــر »فوازي ــل فوازي ــزة أفض جائ
صاعــدة فــي الشــرق األوســط مــن ِقبــل غوغــل وجائــزة الفنانــة 
أمــا  دور.  الموريكــس  ِقبــل  مــن  وشــمولية  شــعبية  األكثــر 
الجوائــز التــي حــازت عليهــا مؤخــرًا فهــي أفضــل ممثلــة لبنانيــة 
ــهر  ــالل ش ــرض خ ــذي ُع ــام« ال ــل »اته ــي مسلس ــا ف ــن دوره ع
رمضــان، وأفضــل فنانــة اســتعراضية وأفضــل نجمــة احتفاليــة 

ــاء مئــات الحفــالت فــي العالــم أجمــع.    يتــم دعوتهــا إلحي

ميريــام فــارس هــي المثــال األعلــى لــكل امــرأة عربيــة طموحــة، 
هــي حافــز لــكل أنثــى تتــوق ألن تســتثمر بقدراتهــا. صعــدت 
الســلم درجــة درجــة وصنعــت أســطورتها بنفســها! تلقــت 
ــه  ــت الوج ــات وبات ــال اإلعالن ــي مج ــات ف ــن العروض ــد م العدي
اإلعالنــي ألهــم الشــركات والمنتجــات العالميــة، ُدعيــت إلحيــاء 
حفــالت فــي أكثــر مــن 30 دولــة فــي العالــم واســتدعيت إلجــراء 
ــة  ــموعة والمكتوب ــة والمس ــج المرئي ــم البرام ــر أه ــالت عب مقاب

فــي العالــم.

ويبقــى األهــم بالنســبة لـــ ميريــام فــارس »اإلنســان«، وخصوصــً 
الموروثــات  تحــّدت  امــرأة  ألنهــا  المــرأة،  والطفــل.  المــرأة 
االجتماعيــة التــي تنصــف الرجــل أكثــر مــن المــرأة وانعتقــت مــن 
ــا أن  ــرأة بإمكانه ــع أن الم ــم أجم ــت للعال ــة لتثب ــد البالي التقالي
تصنــع نفســها بنفســها. والطفــل ألنهــا أم، واألمومــة بالنســبة 

ــا!  ــس به ــن الم ــة ال يمك ــة مقدس ــي حال ــا ه إليه

النجوم...ألف شكر!

I WANT TO WIN THE BATTLE
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واليــوم ميريــام فــارس تغنــي لــكل طفــل يئــن مــن مــرض الســرطان، يــرزح تحــت ثقــل مــرض ال يرحــم! اليــوم، ميريــام تغنــي لــألم 
التــي تصــارع مــن أجــل شــفاء ابنهــا، ولــألب الــذي أنهكــه مــرض فلــذة كبــده! اليــوم ميريــام وبــدون أي مقابــل، تغنــي للحــب بــكل 

مكنوناتــه، وترقــص علــى أنغــام األمــل، لعــل الغــد يكــون أفضــل مــن اليــوم... لعــل الحــب ينتصــر علــى المــرض!

ــرح  ــاة والف ــرح الحي ــغف، مس ــص والش ــاء والرق ــن والغن ــرح الف ــى، مس ــن معن ــة م ــا للكلم ــكل م ــرح ب ــة المس ــارس، ملك ــام ف ميري
ــة! ــال الصالح ــرى األعم ــوى ذك ــه س ــى من ــذي ال يبق ــر ال ــرح العم ــزن، ومس والح

شكرًا لك أيتها الملكة! 

النجوم...ألف شكر!



36

I WANT TO WIN THE BATTLE WE CANCERVIVE

Marathon



37

MY MESSAGE IN A BOTTLE KIDS FIRST

  سيدات بلدة مزيارة مع سيدات الجالية اللبنانية في الغوس نيجيريا
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           قصة وجُعهن

ما بيعرفوا ِيحكوا إال بالدمعة قصة وَجُعهن...
ووقت للي بِيبكوا منِحّس قلوبنا عم ِتبكي مُعن...

هني الغّصة للي ِبتضّلا أكبر من هالدنيي ِكّلا...
هني الروح للي بتوَجعنا لّما شغلة بتوَجُعن...

قلوب زغيري ما بتتحّمل ... مجبورة المشوار تكّمل
بحالة مش ممكن نفهمها ... وصعبة إنو نوِصفا
ن الزم نبقى ... اإليد الحنونه للي بتبقى ونحنا حدُّ

معهن تا حتى يوصالو آلخر طريق الِشفا

38
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منــذ  نعومــة أظافــره، كان يحــب الغنــاء ويحلــم بمهنــة الطب. 
ــع  ــي المجتم ــائدة ف ــادالت الس ــب المع ــذي قل ــب ال ــو الطبي ه
مــن ناحيــة تعريــف المهــن وأبعادهــا، فأثبــت للجميــع أن الطب 

هــو رســالة ســامية قبــل أن يكــون مهنــة بمعناهــا التجــاري. 
أطفالــه  مــن  طفــل  بشــفاء  محتفــاًل  يومــً  يضحــك  تــراه 
المرضــى، ويبكــي يومــً آخــرًا علــى رحيــل أحدهــم. مشــى 
ــه  ــذي ذاع صيت ــون ال ــر ن ــب بيت ــل الطبي ــه الراح ــى عّم ــى خط عل
ــد  ــن مقاع ــة، وم ــدة األميركي ــات المتح ــي الوالي ــود ف ــذ عق من
ــى  ــافر إل ــم س ــته، ث ــي دراس ــرع ف ــّوق وب ــة تف ــة اللبناني الجامع
ــدم واألورام  ــراض ال ــي أم ــص ف ــدًا وتخّص ــون تحدي ــا ولي فرنس
عنــد األطفــال. هــو الرئيــس الســابق للجمعيــة اللبنانيــة ألمــراض 
الــدم ونقــل الــدم فــي لبنــان، ورئيــس قســم ســرطان األطفــال 
الــروم،  الجامعــي  جاورجيــوس  القديــس  مستشــفى  فــي 
ويعالــج األطفــال فــي ثــالث مستشــفيات عريقــة فــي لبنــان أال 
وهــي إلــى جانــب مستشــفى القديــس جاورجيــوس الجامعي، 
والمستشــفى  الجامعــي  المعونــات  ســيدة  مستشــفى 

اللبنانــي الجعيتــاوي الجامعــي. 

هــو طبيــب النفــوس الــذي ذاع صيتــه بنجاحاتــه وإنســانيته 
وتعاطفــه مــع األطفــال المرضــى وهــو طبيــب الفــن الــذي 
علــى  فتتلمــذ  الخيــر  عمــل  فــي  الصوتيــة  طاقاتــه  ســّخر 
الوطنــي  المعهــد  فــي  الموســيقى  فــي  كبــار  أســاتذة  يــد 
الموســيقي العالــي اللبنانــي “الكونســرفتوار الوطنــي ، وحــاز 
علــى دبلــوم فــي الغنــاء األوبرالــي. ترجــم الدكتــور نــون ثقافتــه 
ــن  ــن والملحني ــار الفناني ــع كب ــة م ــال فني ــي أعم ــيقية ف الموس
لبنــان، وبــات فــي جعبتــه باقــة  والشــعراء والموزعيــن فــي 
ــض  ــل المري ــات الطف ــي يومي ــي تحاك ــة الت ــي الرائع ــن األغان م

بالســرطان. 
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حــاز علــى جائــزة الموريكــس دور Murex D’or كأفضــل شــاعر 
فــي لبنــان والعالــم العربــي للعــام 2017. هــو شــاعر الغــرام 
بمخيلتــه  وزّينهــا  الحــب  أبجديــة  أنســن  الــذي  والرومانســية 
التــي ال تنضــب! هــو ظاهــرة فنيــة وأدبيــة رســم لنفســه نهجــً 
اســتثنائيً مّيــزه عــن كافــة شــعراء عصــره، فحاكــى المــرأة 
ــن  ــارة ع ــمه عب ــات اس ــع«، وب ــهل الممتن ــلوبه »الس ــل بأس والرج
مــرآة وجدانيــة لكافــة أوجــه الحــب، بألمــه وفرحــه، صدقــه 

وكذبــه، جمالــه وبشــاعته، بســاطته وصعوبتــه. 

اســتقطبت كتاباتــه أهــم األســماء الفنيــة فــي لبنــان والعالــم 
العربــي أمثــال رامــي عيــاش، نانســي عجــرم، نــوال الزغبــي، 
عاصــي الحالنــي، ناجــي األســطا، ملحــم زيــن، الراحلــة وردة 
ــز ألبومــه األخيــر W بإمضــاء  الجزائريــة ووائــل كفــوري الــذي تمّي

ــي.  ــة األغان ــى كاف ــرًا عل ــاف حص ــو عس ــر ب ــاعر مني الش
هــو الشــاعر المشــاغب الــذي دخــل قلــوب النــاس مــن دون 
النــاس  وأحــزان  أفــراح  اســتحضر  الــذي  الثائــر  هــو  اســتئذان، 
ووضعهــا فــي قالــب أدبــي مميــز، هــو المدافــع الشــرس عــن 
اللهجــة اللبنانيــة. احتكــر عنصــر المفاجــأة فــي أعمالــه، وأرســى 
دعائــم الشــعر الراقــي والكتابــة الســامية فــي زمن االســتهالك 

ــاري. التج

منيــر بــو عســاف، هــو هــذا الرجــل االســتثنائي الــذي لــم يســتثِن 
مــرض الســرطان مــن كتاباتــه، فخــّط حــروف األلــم واألمــل 
بــو  منيــر  ممكنــة.  طريقــة  بــأروع  المضنيــة  العــالج  ورحلــة 
عســاف... أنــار دروب جمعيتنــا منــذ ســنوات عــدة... وهــا هــي 

المطلقــة!    إنســانيته وشــاعريته  »قصــة وجُعهــن« تجّســد 

I WANT TO WIN THE BATTLE
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إنــه الرجــل الــذي جعــل الحــروف تتراقص علــى ألحانــه، فحّولها 
ــع  ــدة م ــنوات ع ــمه لس ــط اس ــة. ارتب ــيقية خالب ــة موس ــى نوت إل
الفنــان فضــل شــاكر ومــع باقــة مــن أهــم الفنانيــن اللبنانييــن 
ووائــل  زيتــون  وناصيــف  الوهــاب  عبــد  شــيرين  كـــ  والعــرب 
ــاد  ــار وزي ــل جس ــوري ووائ ــروان خ ــي وم ــع الصاف ــوري وودي كف
 Murex ــس دور ــزة الموريك ــى جائ ــاز عل ــن... ح ــم زي ــي وملح برج
D’or كأفضــل ملحــن للعــام 2017، ولمــع اســمه بســرعة قياســية 

فــي الوســط الفنــي. أحــب وطنــه لبنــان، وآلمــه مــا يحــدث فيــه 
ــب  ــادي، فكت ــي واقتص ــي واجتماع ــتقرار سياس ــدم اس ــن ع م
ــن  ــا ع ــن خالله ــر م ــي عب ــو« الت ــان الحل ــة »لبن ــن ووزع أغني ولح
ــدى  ــا أه ــن، كم ــارج الوط ــى خ ــرة إل ــاء أو الهج ــن البق ــه بي حيرت
مؤخــرًا أغنيــة »كان عنــدي حلــم« التــي لحنهــا وكتبهــا وغناهــا 

ــر.  ــي ح ــى كل لبنان إل

هــو الناقــد المحــق والصــادق فــي الوســط الفنــي، فــال يمكن أن 
يصــدر أحكامــً بحــق مســتوى أي أغنيــة إذا مــا بنــى انتقــاده هــذا 
ــن  ــول التلحي ــن أص ــرف. يتق ــيقية ص ــة وموس ــس فني ــى أس عل
ــع  ــالءم م ــذي يت ــن ال ــان اللح ــاء كل فن ــوى إعط ــع ويه والتوزي
صوتــه تبعــً للمثــل القائــل »لــكل مقــام مقــال... ولــكل خامــة 

صوتيــة اللحــن المالئــم«.

بــالل الزيــن هــو رفيــق درب جمعيتنــا... وعلــى وقــع ألحانــه... 
يتحــول األلــم إلــى رســالة حــب وأمــل »زيــن«!

ألحان  |  بالل الزين
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ال يمكــن أن تســحرك أغنيــة مــا، إذا مــا مــرت عليهــا بصمــة 
توزيعيــة أخــاذة عنوانهــا »دانــي الحلــو«! وال يمكــن أن تتــذوق 
تمــر  أن  دون  مــن  وقواعدهــا  وأصولهــا  الموســيقى  لعبــة 

الحلــو«! »دانــي  الكبيــر  بمدرســة 

هــو الــذي لــم يصعــد الســلم درجــة درجــة، ألن النســور ال تحتــاج 
إلــى الســاللم. شــّكل حقــاًل مغناطيســيً لكبــار العمالقــة فــي 
الفــن اللبنانــي والعربــي كالســيدة ماجــدة الرومــي والفنــان 
مــن  وغيرهــم  زيــن  وملحــم  وإليســا  كفــوري  وائــل  الكبيــر 
فــي  رياديــً  وكان  العربــي،  الوطــن  فــي  المميزيــن  الفنانيــن 
اســتثمار التكنولوجيــا الحديثــة والمتطــورة جــدًا المســتخدمة 
فــي أهــم دول العالــم ليقــّدم األفضــل للجمهــور. يقــوم 
بعملــه بشــكل مــدروس وممنهــج، يســتفزه الخطأ الموســيقي 
ــز بجديتــه الملحوظــة فــي  والتوزيــع التجــاري العشــوائي، يتمي

ــائعة.  ــيقية الش ــاء الموس ــن األخط ــوره م ــه وبنف عمل

دانــي الحلــو هــو تــوأم روح جمعيــة Kids First، وهــو الــذي قــدم 
مقابــل  أي  دون  مــن  العالميــة  الموســيقية  خدماتــه  كافــة 
ــه مــرض  فــي ســبيل إيصــال صــوت كل طفــل مريــض يفتــك ب
نوتــة  إلــى  األلــم  يتحــّول  معــك  الحلــو...  دانــي  الســرطان! 

موســيقية... وُمــّر الوجــع إلــى حلــو!

توزيع | داني الحلو
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2019/2018 KIDS FIRST أغنية  

ــي،  ــط الفن ــي الوس ــادي ف ــه الري ــه موقع ــس طويل ــت موري أثب
لبنــان  فــي  الفنانيــن  أهــم  مــن  كبيــر  عــدد  مــع  وتعامــل 
ــل  ــل بأفض ــن أن يص ــوت ال يمك ــن أن الص ــي. آم ــم العرب والعال
حلــة ممكنــة إلــى أذن المســتمع إذا مــا تــم تهذيبــه مــن خــالل 
تقنيــة »هندســة الصــوت«، واحتــرف مهنتــه الفنيــة المثقلــة 

بالشــغف والمهنيــة العاليــة.

واألداء  واللحــن  الكلمــة  وراء  وينســاب  الموســيقى  يعشــق 
الجميــل، فيضــع بصمتــه الهندســية ليتحــول العمــل الفنــي 
إلــى تحفــة موســيقية تخــرق الوجــدان. يتــرك أثــرًا جميــاًل أينمــا 

حــل وخصوصــً فــي كوكبــه المفضــل »االســتديو«.
موريــس طويلــه هــو العالمــة الفارقــة فــي العمــل الفنــي، هــو 
ــرطان  ــى بالس ــال المرض ــاة األطف ــدس معان ــذي يهن ــدع ال المب
علــى طريقتــه الخاصــة. وضــع بصمتــه الخاصــة علــى أغنيــة 
ــل  ــن ال ينفص ــع أن الف ــم أجم ــر للعال ــن«، وأظه ــة وجُعه »قص
عــن أوجــاع النــاس، فلــوال األلــم والحــب واالشــتياق والمــوت 

ــن!  ــاش الف ــا ع ــاة، لم والحي

هندسة الصوت  |  موريس طويله   
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 KIDS FIRST | CHRISTMAS BRUNCH      Hotel Le Royal Dbayeh
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KIDS FIRST | CHRISTMAS BRUNCH      Hotel Le Royal Dbayeh العنوان للحدث



Antelias I Zouk I Byblos 
Online Shopping | Free Shipping

DIAMONDS
Certiied
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وداعًا يا مارون...
عرفــه...  مــن  كل  شــفاه  علــى  الضحكــة  رســم  مــن  يــا 
ــرض  ــى م ــكً عل ــكً... ضاح ــا ضاح ــذه الدني ــادر ه ــن غ ــا م ي

بيننــا... مشــواره  اســتعجل  اســتعجله... 

وداعًا يا مارون...
يــا مــن شــغل العالــم بخفتــه وعفويتــه... يــا مــن علمنــا أن 
الفــرح يمكــن اســتنباطه مــن أســخف اللحظــات واألمــور 

ــق... ــة الطري ــى قارع ــا عل ــر به ــي نتعث الت

وداعًا يا مارون...
يــا أيهــا المــالك الطيــب... بــاهلل عليــك... ال تنــَس رفاقــك 
كــن  والمــوت...  الحيــاة  بيــن  يصارعــون  زالــوا  مــا  الذيــن 
لهــم حارســً... أرســل لهــم ضحكاتــك المعهــودة... وفــي 
لحظــات األلــم... كــن حاضــرًا معهــم بجملتــك المعهــودة 

»معكــن مــارون قــزي مباشــرًة«...

وداعًا يا مارون...
إلــى اللقــاء بجانــب مالئكتنــا الصغــار... إلــى اللقــاء فــي 

أنيــن وال مــوت...  الســماء... حيــث ال وجــع وال 

I WANT TO WIN THE BATTLE

كان معكن مارون قزي... مباشرًة...    من السما...
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حملة الصليب االحمر في الجامعة اللبنانية



WE CANCERVIVE
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في الحياة التطوعية تبرز معالم اإلنسانية!  | شكرًا لكل من 

أنطوان سعاده

أنطوني بطيش

أنطوني خليل

باتريسيا مقصود

برونا المرج

بريسيال نصار

بيا عبود

تامار توريكيان

تيا ماريا سماحه

جاد أبي خليل

جاكلين خليل

جورجينا زوربا

دانيال عقيقي

دنيز لطيف

رامي أبي خليل

رواد معوض 

رومي مخول

ريكاردو سعاده

زياد غره

ساره وهيبي

سليمان تنوري

سيمونا أبو رزق

غلوريا أبي سلوم

فانيسا فردورو

فريد زياده

كارين مارغوسيان

كريستيا زريق

كلوي الواندوس

ليا صافي 

ليا صفير

ليتيسيا أبو جوده

لين عكاري

لين ميرزا

ماري جو أشقر

ماريا حران

ماريبال قليمي 

ماريتا نادر

ماريلين شامي

مريم أبو نادر

مونيكا قاصوف

ناتالي أبو خليل

نادين كاميلوس

نجيب صقر

نور نادر

نويمي راضي

يارا خرابي

يارا يعقوب
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USEK | Holy Spirit University of Kaslik
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الحائــز على وســام اإلستحقاق اللبنانـــي
وعلى وسام األرز الوطني برتبة ضابــط

وجه الرعايه الست ليلى الساهره               مع هالوجوه الخّيره والحاضره

بالكرم بالخير بالحّب العميق                    صوره عن بالد الرساله باهره

ووزرا ونواب اكتر من صديق                 محبة رسالتنا قلوبن غامره

من تالتعشر سني نعم الرفيق                   لجمعية األطفال نخبه خيّره

للشفاء ولألمل انتو الطريق                     واآليادي بالتعاون ماهره

مع خادمين ومحسنين بهالفريق                 بالكازينو الليله شموع منوّره

وماشيين الدرب بالنهج المضيء               لجمعية األطفال قدوه ومفخره

ومناسبه نفتح التاريخ العتيق                    للصلح والخوري البطوله ظاهره

وابطال استقاللنا الحّر العريق                  بترسيخ وحدتنا شو صار وشو جرى

بشاره ورياض بموقف الحر الجريء         بقلعة راشيا والمراحل زاهره

جانحين كبار بالجو الطليق                     ورجال استقالل نخبه ثائره

ومن بعدهن طل لشبيبتنا صديق                ماجد حماده بالصلح المصاهره

ماجد وزير التربيه الشب البريء              وّصى الزوجه والوزيره القادره

تا تكافح االمراض وتطّفي الحريق             وتضل في صنع المليح مجاهره

وتكون للوليد هالصوت الحقيق                ولخدمة اإلنسان نجمه ساهره

ومن كازينو لبنان تعبيد الطريق               معكن يا اصحاب األيادي الطاهره

اإلعالم والصحه لنا خي وشقيق               وحّد منا بالظروف القاهره

وسّجلهن ناصع وتأييدن دقيق                  وهالمسيره من قلوبن صادره

للشفاء  ولألمل  انتو الطريق

قصيدة للشاعر إميل نون

WE CANCERVIVE
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المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي
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بلدة قرنايل رامي نخول
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الحمد هلل على نعمة الشفاء!
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مستشفى سيدة المعونات الجامعي - جبيل
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كيدس فيرست في اليوم العالمي لسرطان االطفال في وزارة الصحة
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MEDIPHAR
LABORATORIES
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PANTONE®
Black 7 C

PANTONE®
1375 C






