
 
 
 

 حفالت ترفیھیة لالطفال وتوزیع ھدایا... واطول لحیة لبابا نویل
… 

  متر.  ٢٠٠كشافة القبیات اكبر لحیة لبابانویل بلغ طولھا  وھذا ونفذت دلیالت لبنان 
ھذا وقد شارك في االحتفال حشد كبیر من االھالي وممثلون عن ھیئات المجتمع المدني حیث حمل عشرات الكشافة اللحیة الطویلة لبابا 

نویل وطافوا بھا خلفھ في الشارع الرئیسي وصوال الى ساحة البلدة حیث رفع بابا نویل على رافعة عمالقة وحیا الحضور عارضا 
  لھدایا على االطفال الذین احتشدوا مع اھالیھم من مختلف القرى والبلدات العكاریة . لحیتھ الممیزة وموزعا ا

ً من كل عكار  ً أن ھذا الحدث جمع أطفاال د فرحھ في ھذا العید وخصوصا ّ حضر اإلحتفال رئیس بلدیة القبیات عبدو مخول عبدو الذي أك
ً مسیحیین وم ً لألفواج الكشفیة جھودھم إلحیاء ھذه المناسبة وتمنى فكانت الفرحة فرحتین إذ جمع عید المیالد أطفاال سلمین ، شاكرا

َ ملؤه المحبة والسالم .    للجمیع عیدا
ً . كما  ً جدیدا المسؤولة عن الدلیالت ھیلدا الخوري املت بأن تطول الفرحة على وجوه الجمیع كطول ھذه اللحیة فنعیش كل یوم میالدا

  غینیس لالرقام القیاسیة .  تمنت بان تدخل لحیة بابا نویل موسوعة
د قائد الكشافة نادر عبدو على أھمیة ھذه اإلحتفاالت الممیزة في عكار التي تضفي للعید نكھة خاصة .  ّ   وأك
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" االطفال، خاصة خالل ھذه األیام المجی دة، و"ذق نللزنار.." كلمات من أغنیة یتغنى بھا  بابا نویل ھالختیار، ذقنھ طویل"

لبن ان" ف ي كش افة القبی ات ش مال  أو "لحیة" بابا نویل ھذه التي یتغنى بھا األطفال حتما لیس ت أط ول لحی ة، لك ن "دل یالت

 .متر 200أكبر لحیة لبابا نویل بلغ طولھا  نفذت لبنان

  
  

رافعة ف ي ش وارع البل دة بمش اركة رئ یس البلدی ة عب دو  ذي وضع علىوحمل أطفال القبیات اللحیة وجالوا مع بابا نویل ال

وحشد من الفاعلیات. وأثنى عبدو على ھذا العمل الحض اري منوھ ا ب دور ال دلیالت،  عبدو ورئیسة الدلیالت ھیلدا خوري

 .تمنت خوري ان تحظى اللحیة على رقم قیاسي في موسوعة غینیس فیما

  

  :اللواء

ّمت جمعیة دلیالت لبنان فوج سیدةفي  <اللواء> ومن مراسل ً  عكار رضوان یعقوب نظ الكرمل وجمعیة كشافة لبنان فوج سیدة السالم احتفاال
ن إطالق أطول ّ ّوح· م، حملھا األطفال وجالوا بھا شوارع البلدة200لحیة لبابا نویل بلغ طولھا  بالمناسبة تضم م 20بابا نویل من علو  فل
 موسوعة غینیس لالرقام القیاسیة ولیدخل بابا نویل الول مرة لعبة االرقام یسعى منظموا االحتفال الى دخولھاللحضور بلحیتھ الممیزة التي 

 ·القیاسیة
المدني حیث حمل عشرات الكشافة اللحیة الطویلة لبابا نویل وطافا بھا  وشارك في االحتفال حشد كبیر من االھالي وممثلون عن ھیئات المجتمع

عارضا لحیتھ الممیزة وموزعا الھدایا  رئیسي وصوال الى ساحة البلدة حیث رفع بابا نویل على رافعة عمالقة وحیا الحضورال خلفھ في الشارع
 ·القرى والبدات العكاریة على االطفال الذین احتشدوا مع اھالیھم من مختلف

د فرحھ في ھذا العید و حضر اإلحتفال رئیس بلدیة القبیات عبدو مخول عبدو الذي ّ ً من كل عكار فكانت أك ً أن ھذا الحدث جمع أطفاال خصوصا
ً للألفواج الكشفیة الفرحة ً مسیحیین ومسلمین، شاكرا َ ملؤه  فرحتین إذ جمع عید المیالد أطفاال جھودھم إلحیاء ھذه المناسبة وتمنى للجمیع عیدا

 ·المحبة والسالم
ً  وجوه الجمیع كطول ھذه اللحیة عن الدلیالت ھیلدا الخوري املت بأن تطول الفرحة على المسؤولة ً جدیدا كما تمنت بان · فنعیش كل یوم میالدا

 ·لالرقام القیاسیة تدخل لحیة بابا نویل موسوعة غینیس
د قائد الكشافة نادر عبدو على أھمیة ھذه اإلحتفاالت ّ   ·الممیزة في عكار التي تضفي للعید نكھة خاصة وأك
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  احتفاالت میالدیة في بیروت والمناطق
  

ً بعید المیالد، نظمت "جمعیة دلیالت لبنان   –في إطار االحتفاالت التي شھدتھا قرى وبلدات عكار احتفاال
ً تخللھ إطالق أطول لحیة لبابا نویل  –فوج سیدة الكرمل" و"جمعیة كشافة لبنان  بلغ فوج سیدة السالم" احتفاال

  متر، حملھا األطفال وجالوا بھا في شوارع البلدة. 200طولھا 
وشارك في االحتفال أھالي البلدة وممثلون عن ھیئات المجتمع المدني فحمل عشرات الكشافة اللحیة الطویلة 
ً الى ساحة البلدة حیث رفع بابا نویل على رافعة عمالقة  لبابا نویل وطافوا بھا في الشارع الرئیسي وصوال
ً الھدایا على األوالد الذین احتشدوا مع أھالیھم من مختلف  ً لحیتھ الممیزة وموزعا وحیا الحضور عارضا

  القرى والبلدات العكاریة.
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