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أصل االسم
اســم معيــرة هــو تصغــر كلمــة »معــرة« أي املعــرة الصغــرة، وهــو مــكان عــر 

الزيــت أو العنــب.

املوقع
تتموضــع بلــدة املعيــرة فــوق هضبــة مرشفــة عــى البحــر تقــع املعيــرة يف قضــاء 

كــروان عــى مســافة تقــارب 4 كلــم تقريبــاً مــن بلــدة العقيبــة الســاحلية ,وتبعد عن 

العاصمــة بــروت مســافة 38 كلــم لناحيــة الشــال, كــا تبعــد 20 كلــم عــن جونيــة 

ــة – املعيــرة.  ــة – القوال ــق : العقيب ــا عــن طري ــز القضــاء، ميكــن الوصــول إليه مرك

يحــد بلــدة املعيــرة مــن جهــة الشــال خــراج قريــة بزحــل ومجــرى نهــر أدونيــس أو 

إبراهيــم الفاصــل بينهــا وبــن قضــاء جبيــل, ومــن جهــة الجنــوب خــراج قريتــي زيتــون 

الزعيــري, ومــن الــرشق خــراج قريتــي الزعيــري وبزحــل, ومــن جهــة الغــرب خــراج 

قريــة زيتــون ومجــرى نهــر إبراهيــم. ترتفــع عــن ســطح البحــر مبعــدل وســطي يــراوح 

بــن 20 و650 مــراً. وتتّخــذ البلــدة شــكالً يشــبه إىل حــّد مــا الشــكل املســتطييل املمتــّد 

ــاحة األرايض  ــغ مس ــرض, وتبل ــي الع ــاوي ضعف ــث يس ــرشق بحي ــرب إىل ال ــن الغ م

التابعــة للبلــدة حــوايل 588 هكتــاراً وفقــاً لحســاب املســاحات الرســمي املســجل لــدى 

دوائــر املســاحة. تتبــع القريــة رســمياً ملحكمــة جونيــة، وملخفــر درك غبالــة وملكتــب 

بريــد غبالــة.

خصائصها وسكانها يف املايض
ــدد  ــغ ع ــزالً. وبل ــوايل 48 من ــتينات ح ــط الس ــا يف أواس ــازل فيه ــدد املن ــغ ع ــد بل وق

ــاً. ــوايل 476 نفس ــكانها ح س

تاريخها
يف أواخــر القــرن الثامــن عــرش، كانــت أرسة آل عمــرو الشــيعية تســكن يف بلــدة فتقــا. 

وعندمــا أصبحــت بلــدة فتقــا بأكرثيتهــا تحــت ســلطة الحبشــين وزمالئهــم الدحادحــة. 

رأى الحبيشــيون أنــه مــن األنســب اســتبدال عقــارات كانــوا ميلكونهــا يف بقــع تعــرف 

ــذاك.  ــا آن ــدة فتق ــن يف بل ــيعية القاطن ــي عمــرو الّش باســم »املعيــرة« بعقــارات بن

وبالفعــل، ّتــت املقايضــة بــن املشــايخ الحبيشــين وبنــي عمــرو بوجــوب اإلبقــاء عــى 

ــة املعيــرة عــى اســم القديــس يعقــوب. فانتقــل  ــد بنوهــا يف محل ــو ق كنيســة كان

بنــو عمــرو إىل محلــة املعيــرة. واســتصلحوا أراضيهــا وبنوهــا. وهكــذا انشــاوا قريــة 

جديــدة لهــم بعــد أن تكبــدوا الصعــاب وعانــوا االمريــن. عمــل بنــو عمــرو يف بلدتهــم 

الجديــدة يف تربيــة املــوايش ويف زراعــة الحنطــة والتــوت والكرمــة ويف تربيــة دود القــز. 

وكانــوا منــذ مجيئهــم إىل القريــة اســياد ارضهــم. خالفــاً للمبــدأ اإلقطاعــي الــذي كان 

ــاص  ــادي الخ ــا االقتص ــرة طابعه ــدة املعي ــي لبل ــد بق ــوار. ولق ــرى الج ــائداً يف ق س

املتميــز عــن قــرى الجــوار عــر تاريخهــا.

خصائصها وسكانها يف الحارض
ــوايل 500  ــا ح ــوت فيه ــدد البي ــمة وع ــوايل 4000 نس ــايل ح ــكانها الح ــدد س ــغ ع يبل

منــزل وحــوايل 150 وحــدة ســكنية قيــد اإلنشــاء؛ واكــرث هــذه املنــازل ذو طابــع عمراين 

جديــد، ويوجــد أيضــاٌ بيــوت قدميــة مرممــة.

يوجد حالياً يف بلدة املعيرة ثالث ثانويات:

- ثانوية القايض الدكتور الشيخ يوسف محمد عمرو

- ثانوية االمام عيل )ع( النموذجية - اإلمداد

- مجمع مدارس الليسيه الفرنسية

وتحتوي عى مراكز صحية واجتاعية:

- مركز اإلمام عيل )ع( للرعاية االجتاعية - اإلمداد

- مستوصف ساحة القايض الدكتور الشيخ يوسف محمد عمرو

  ويضم عيادة لطب األسنان

كا تتواجد يف البلدة عدة جمعيات أهلية:

- جمعية آل عمرو الخرية

- نادي املحبة الريايض

- جمعية املحبة النسائية

- تعاونية املحبة الزراعية

نبذة عن بلدية المعيصرة
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بلدة المعيصرة

كسروان
جبل لبنان

5.8 كلم2
5000 نسمة

قرار تعديل االستثمار في نظام المنطقة A2 من 7.5 م إلى 9 أمتارالموقع العام

قـــــضـــاء:
محافظة:
المساحة:
عدد السكان:

خـريـطـة االرتـفـاعـات
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معالم البلدةمعالم البلدة

معصرة قديمة

الســاحة

جبانة البلدة شواهد مؤرخة 1291 ه / 1299 ه

ثانوية اإلمام علي)ع( النموذجية - اإلمداد

ثانوية ومستوصف القاضي الدكتور الشيخ يوسف محمد عمرو

بيت الخشب محطة عمروقصر حسن بك كاظم منذ سنة 1902

مركز اإلمام علي)ع( للرعاية اإلجتماعية
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معالم البلدةمعالم البلدة

مبنى بلدية المعيصرةدير اآلباء الكرمليين مجمع اإلمام الحسن)ع( الرياضيقصر تراثيمدرسة الليسيه اللبنانية الفرنسية

مسجد اإلمام علي)ع( مركز اإلمام علي)ع( الثقافيمسجد اإلمام زين العابدين)ع(مسجد اإلمام المهدي)عج(
1617



بلدية المعيصرة
اســتحدثت البلديــة عــام 2002 وتــت تزكيــة أعضائهــا ملــدة 

ســنتن، ومــن ثــم تــم إجــراء إنتخابــات عــام 2004، وبعــد أن 

أثبتــت نجاحهــا جــدد أهلنــا الثقــة لهــا عــام 2010 بالتزكيــة 

يف تعبــر عــن مــدى التــزام طاقــم البلديــة بالوفــاء ألهلهــم.

تتكــون بلديــة املعيــرة مــن تســع أعضــاء، ميثلــون أجبــاب 

التســعة، ومصلحتهــم كمجتمــع صلــب طمــوح  القريــة 

ــايت،  ــدي املؤسس ــل البل ــب العم ــالق. إىل جان ــك وخ متاس

ــة  ــاالً يف رعاي ــطاً وفع ــراً نش ــدي عن ــس البل ــكل املجل يش

العمــل الخــري واإلجتاعــي.

بلدية المعيصرة

السادة أعضاء البلدية

الحاج زهير نزيه عمرو

الحاج بالل وهبي عمرو

الحاج عادل محمد عمرو

السيد محمد طالب عمرو

الحاج رواد صبحي عمرو

األستاذ رضوان عصمت عمرو

السيد يونس عدنان عمرو
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بسم الله الرحمن الرحيم

العمــل اإلمنــايئ الثــوري مارســة يوميــة ال مجــرد برنامــج يوضــع يف يــد النــاس، هــو مــا يؤســس 

لعالقــة التكامــل بــن الســلطة املحليــة وجمهورهــا للخــروج بالهــدف الــذي يطمــح إليــه الجميــع: 

بلــدة عريــة منفتحــة عــى محيطهــا، وأمينــة عــى ســالمة أهلهــا اإلجتاعيــة والصحيــة والثقافيــة.

تغلــق بلديــة املعيــرة اليــوم صفحــات واليتهــا الســت بعــد تزكيتهــا عــام 2010 بثقــة أهــل البلــدة 

ورضاهــم، صفحــات رّصعناهــا بالجــّد يف البنــاء، وااللتــزام بالعهــود والوعــود، والوفــاء ملــن ينتظــر 

منــا الوفــاء لكلمتنــا: اإلمنــاء. 

ــا: األمانــة يف إعطــاء الوعــد  قواعــد العمــل البلــدي يف ثقافتنــا متفــق عليهــا مــن كل أركان فريقن

ورســم الخطــة إنطالقــاً مــن عقيــدة إميانيــة موغلــة يف هــذه األرض وثابتــة فيهــا وفينــا، الكفــاءة 

يف التنفيــذ ووضــع الرجــل املناســب يف املــكان املناســب وحرفيــة العمــل ومكننتــه، معايــر األمــن 

اإلجتاعــي وســالمة األرسة بجميــع مكوناتهــا، كل أهلنــا يف البــال... وثقتهــم بنــا رأســالنا األول.

ــوم هــذا  وألن الشــفافية والصــدق ركــٌن مــن أركان نجــاح أي وظيفــة يف الشــأن العــام، نضــع الي

الكتــاب بــن يــد أهلنــا وأصدقــاء بلدتنــا، ال لحــر إنجــازات البلديــة خــالل ســت ســنوات فقــط، 

بــل أيضــاً لنشــر بأصبــع القســم إىل شــكل املســتقبل الــذي نحــب أن يكلــل ضيعتنــا الغارقــة يف 

مجــد التاريــخ، هــذا الكتــاب هــو بيــان وفــاء مــن بلديــة املعيــرة يف ختــام واليتهــا: لقــد نجحنــا 

يف مهمتنــا ألن محــرك عملنــا هــو محبــة وثقــة أهــل بلدتنــا، ولقــد قطعــت مســرة النهضــة البلديــة 

كل هــذه املســافة مــن التغيــر نحــو األفضــل، ألن املعيــرة تســتحق األفضــل.

ــا لســنوات لخدمــة  ــة املعيــرة تطوعن ــا، بــل وســيلتنا، نحــن يف بلدي العمــل البلــدي ليــس غايتن

أهلنــا وال نــزال ألننــا نــرى أن البلديــة هــي مفتــاح العدالــة اإلجتاعيــة األول، عملنــا يف البلديــة 

مــن رئيســها إىل أعضــاء مجلســها فموظفيهــا، هــو الوقــوف عنــد حاجــات النــاس ومواكبــة أحالمهــم 

للوصــول إىل القريــة النموذجيــة التــي نعمــل عــى بنائهــا.

ــات  ــن فعالي ــا م ــف معن ــن وق ــكل م ــكر ل ــام، كل الش يف الخت

األمنيــة،  األجهــزة  و  الرســمية  ولــإدارات  وحزبيــة  سياســية 

والتحــاد بلديــات كــروان الفتــوح ولعلائنــا وكبــار الســن 

وشــبابنا وشــاباتنا، ولشــهدائنا العظــاء، الذيــن وبفضــل دمائهــم 

الزكيــة نســتمر بعطائنــا.

بلدية املعيرصة منكم، لكم... ومعكم ملستقبل أفضل.

كلمة الرئاسةمعالم البلدة
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أشغال عامة

استحداث شبكات كهرباء

استحداث شبكات مياه
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المشاريع الكبرى

ترميم مسجد اإلمام علي )ع(

مركز اإلمام علي )ع( الثقافي

مجمع اإلمام الحسن )ع( الرياضي

مشروع مسجد اإلمام الحسين )ع(

مشروع توسيع الطريق العام

في قرية معالجة اإلدمان على المخدرات
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ترميم مسجد اإلمام علي)ع(
املســجد القديــم الــذي يحجــز حيــزاً مهــاً مــن ذاكــرة القريــة وروحهــا، رممتــه البلديــة مبــا يليــق بتاريخــه وقيمتــه، 

وكللتــه بقبــب ذهبيــة صنعــت بخــرات إيرانيــة، عــى شــكل القبــة التــي ترصــع رمزيــة قريــة مــارون الــراس الحدوديــة.

ترميم مسجد اإلمام علي)ع(المشاريع الكبرى بلدية المعيصرة
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مركز اإلمام علي)ع( الثقافي
ــام  ــز اإلم ــة، كان مرك ــة والثقافي ــا اإلجتاعي ــل لحياته ــز عم ــاج إىل مرك ــة تحت ــدة العري ألن البل

ــة  ــة واإلجتاعي ــرة الديني ــل املعي ــبات اه ــيحي مناس ــذي س ــز ال ــذا املرك ــايف، ه ــيل )ع( الثق ع

وإحتفاالتهــم عــى مختلــف أنواعهــا، ويضــم قاعــة كــرى يف الطابــق األريض تتســع لحــوايل 1500 

شــخص، باإلضافــة إىل عــدة صالونــات جانبيــة ومكتبــة عامــة ومغســل لألمــوات، وســوف ينتهــي 

ــق.  ــه ويل التوفي ــه، والل ــب العاجــل إن شــاء الل ــم إفتتاحــه يف القري ــه ويت العمــل ب

المشاريع الكبرى

3031



مركز اإلمام علي)ع( الثقافي بلدية المعيصرة مركز اإلمام علي)ع( الثقافي بلدية المعيصرة

3233



مجمع اإلمام الحسن)ع( الرياضي
امللعــب الوحيــد مــن نوعــه يف الجــوار والــذي قدمتــه بلديــة املعيــرة لبلدتهــا وللمنطقــة، مجمــع ريــايض مغلــق لكــرة الســلة والكــرة الطائــرة 

إىل جانــب ملعــب كــرة قــدم مجهــز مبواصفــات عامليــة، اســتقبل املجمــع نشــاطات رياضيــة متنوعــة وصــار منتــدى الحركــة الرياضيــة يف املنطقــة.

مجمع اإلمام الحسن)ع( الرياضيالمشاريع الكبرى بلدية المعيصرة

3435



مجمع اإلمام الحسن)ع( الرياضي بلدية المعيصرةمجمع اإلمام الحسن)ع( الرياضي بلدية المعيصرة

3637



المشاريع الكبرى

مسجد اإلمام الحسين)ع( - قرية سعادة السماء 
لمعالجة المدمنين على المخدرات 

داخــل قريــة ســعادة الســاء للتأهيــل اإلجتاعــي، تــم إنشــاء عمــل مميــز عــى مســتوى املنطقــة ولبنــان وبــإذن خــاص مــن الفاتيــكان، أال وهــو كنيســة 

ومصــى تحــت ســقف واحــد يف مشــهد راٍق يعــر عــن التعايــش اإلســالمي املســيحي يف مجتمعنــا

3839



مشروع توسيع الطريق العام
عالمــة فارقــة يف منطقتنــا، طريــق حيــوي، بدايــة فتــوح كــروان ومركــز عبــور للقــرى املجــاورة 

ســيكون عمــالً شــاهداً عــى رؤيــة بلديــة املعيــرة وكيفيــة إدارتهــا ألمانــة العمــل البلــدي يف 

صناعــة الحركــة اإلمنائيــة ليــس عــى مســتوى بلدتنــا فقــط، بــل عــى مســتوى حضورهــا ودورهــا 

يف إمنــاء املنطقــة ككل.

المشاريع الكبرى

1. قبل التنفيذ

مشروع توسيع الطريق العام | قبل التنفيذ بلدية المعيصرة

4041



مشروع توسيع الطريق العام | قبل التنفيذ مشروع توسيع الطريق العام | أثناء التنفيذبلدية المعيصرة بلدية المعيصرة

2. أثناء التنفيذ

4243



مشروع توسيع الطريق العام | أثناء التنفيذمشروع توسيع الطريق العام | أثناء التنفيذ بلدية المعيصرةبلدية المعيصرة

4445



3. بعد التنفيذ

مشروع توسيع الطريق العام | بعد التنفيذ مشروع توسيع الطريق العام | بعد التنفيذبلدية المعيصرة بلدية المعيصرة

4647



األشغال العامة
ــة  ــوض بالبني ــى النه ــرة ع ــة املعي ــت بلدي ــنوات عمل لس

التحتيــة للقريــة، ســعياً لتلبية مطالــب الناس وتأمــن راحتهم 

يف التنقــل مــن جهــة وتســهيل حياتهــم اليوميــة، وأيضــاً مــن 

ــل  ــي داخ ــل االجتاع ــديد أوارص التواص ــز وتش ــل تعزي أج

القريــة وتدعيــم تواصلهــا مــع محيطهــا، كفــاءة الطاقــم 

البلــدي وتخصــص الرئاســة جعلــت العمــل يف البنيــة التحتيــة 

عالمــة فارقــة تيــز الســنوات الســت مــن واليــة البلديــة، تيز 

دومــاً بكونــه يف يــد نخبــة مــن أهــل االختصــاص والخــرة.. 

وهــذا وعدنــا دومــاً.

4849



صيانة الطريق العام بصورة دورية

األشغال العامة بلدية المعيصرة

تأهيل وتعبيد طرقات

طريق بيت الخشب

طرقات مشروع الغزال

األشغال العامة بلدية المعيصرة

تأهيل وتعبيد طرقات

5051



طريق منزل الشيخ محمد عمرو

األشغال العامة بلدية المعيصرة

تأهيل وتعبيد طرقات

طريق سميح وهبي عمرو

طريق أحمد عبد الهادي عمرو

شارع الشيخ مهدي
عباس عمرو

األشغال العامة بلدية المعيصرة

تأهيل وتعبيد طرقات

شارع علي عبد الكريم عمرو

طريق منزل الشيخ
محمد عمرو

طريق شارع ركتة

5253



طريق محمد أبو رامز عمرو

األشغال العامة بلدية المعيصرة

تأهيل وتعبيد طرقات

األشغال العامة بلدية المعيصرة

طريق وليد سميح عمرو / طريق ربيع عمار

ساحة النادي

تأهيل وتعبيد طرقات

شارع العدسة

5455



طريق بيت المرحوم صبحي نجيب عمرو - النادي

شارع محمد خير عمرو وراني عمرو

األشغال العامة بلدية المعيصرة

تأهيل وتعبيد طرقات

األشغال العامة بلدية المعيصرة

طريق آل يحيى

طريق محمد عبد الوهاب عمرو

تأهيل وتعبيد طرقات

طريق وائل سعدالله عمرو

توصيل طريق مشروع جبل عمرو - الوادي

5657



شق وتزفيت
طريق ركتة الوادي

تزفيت طريق منزل المرحوم الحاج أبو رامز عمرو

ترقيع شارع المرحوم الحاج أبو رامز عمرو

األشغال العامة بلدية المعيصرة

تأهيل وتعبيد طرقات

األشغال العامة بلدية المعيصرة

شارع الحاج عبد الكريم عمرو

طرقات فنوان الداخلية

تأهيل وتعبيد طرقات

شارع الحاج فادي غازي عمرو ومحمد مصطفى عمرو

5859



شارع منزل الحاج بالل عمروتعبيد الطريق الخلفي لمحطة عمرو

شارع الضهورشارع الحاج أبو نايف عمرو

األشغال العامةاألشغال العامة بلدية المعيصرةبلدية المعيصرة

تأهيل وتعبيد طرقات تأهيل وتعبيد طرقات

6061



األشغال العامة بلدية المعيصرة

طريق منزل محمد حسن عبد الهادي عمرو

طريق منزل الحاج علي عبد الهادي عمرو )أبو حمادة(

تأهيل وتعبيد طرقات

تأهيل طريق أبو مارون سالمة

تأهيل وتعبيد طرقات

األشغال العامة بلدية المعيصرة

والمساهمة في ترميم المسجدطريق مسجد اإلمام المهدي)عج(

6263



األشغال العامة بلدية المعيصرة

توسيع وتزفيت طريق آل الحاج محمد عمرو

تأهيل وتعبيد طرقاتتأهيل وتعبيد طرقات

األشغال العامة بلدية المعيصرة

6465



إستحداث وشق طرق عامة

األشغال العامة األشغال العامةبلدية المعيصرة بلدية المعيصرة

طريق آل يحيى

طرقات مشروع جبل عمرو

ضم طرقات إلى األمالك العامة

6667



األشغال العامة بلدية المعيصرة

ضم طرقات إلى األمالك العامة

ضم حديقة في شارع ركته إلى الملك البلديطريق أوالد المرحوم عبد الهادي عمرو

إلغاء طريق رجل قرب منزل الشيخ عصمت عمرو

األشغال العامة بلدية المعيصرة

6869



األشغال العامة بلدية المعيصرة

إنشاء وتدعيم جدرانإنشاء وتدعيم جدران

اعادة إعمار حائط الدعم للطريق العام قرب منزل عبد الفتاح عمروبناء حائط دعم للشيخ عصمت عمرو

إنشاء حائط قرب بناية هشام ومحمد عمرو - طريق ثانوية القاضي الدكتور الشيخ يوسف عمروترميم حائط الدعم عند مازن غازي عمرو

األشغال العامة بلدية المعيصرة

7071



انشاء سور وموقف سيارات لمنزل القاضي الدكتور الشيخ يوسف عمرو

إعادة بناء حائط بناية صفير قرب منزل القاضي الدكتور الشيخ يوسف عمرو

األشغال العامة بلدية المعيصرة

إنشاء وتدعيم جدران

إعادة بناء حائط كوع الشلفون

إنشاء حائط قرب منزل المرحوم صبحي عبد الهادي عمرو وشقيقه رشاد

ترميم حائط علي محمد عمرو

األشغال العامة بلدية المعيصرة

إنشاء وتدعيم جدران

7273



األشغال العامة بلدية المعيصرة

إنشاء حفر صحية

بناية صبحي نجيب عمرو - فنوان منزل خليل عمرو

منزل نادر ووسيم أحمد علي يحي عمرو

األشغال العامة بلدية المعيصرة

شبكات مياه

مد شبكة مياه من حي فنوان إلى دير اآلباء الكرمليين

إنشاء خط مياه من حي الجامع إلى حي آل يحيى

7475



إصالح قناة نهر ابراهيم الزايرتنظيف أقنية الطرقات العامة

فتح وإعادة ترميم قناة مياه المعيصرة - نهر إبراهيم

األشغال العامةاألشغال العامة بلدية المعيصرةبلدية المعيصرة

7677



من حي العدسة وصوالً إلى دير اآلباء الكرمليين - فنواننقل شبكة التوتر العالي فتح عبارة مجرى نهر إبراهيم )مساعدة لبلدية العقيبة(

تنظيف الطرق بالتعاون مع سوكلين

األشغال العامة بلدية المعيصرةاألشغال العامة بلدية المعيصرة

7879



مد خطوط اإلنترنت بالتعاون مع أوجيرومد شبكة كهرباء على الطريق العام من مدرسة الليسيه إلى مدخل البلدة الجنوبي وإنارتها

فتح طرقات اثناء العواصفمد شبكة كهرباء إلى منطقة الوادي وإنارتها

األشغال العامةاألشغال العامة بلدية المعيصرةبلدية المعيصرة

8081



أنشطة إجتماعية 
وثقافية

ــع  ــي يتب ــا األخالق ــا الخاصــة، وإن إلتزامن ــدة هويته ــكل بل ل

بشــق كبــر منــه إىل إلتزامنــا الدينــي بســلة مبــادئ وثوابــت 

ــا الحــب  توارثناهــا منــذ مئــات الســنن عــن مدرســة علمتن

والتضحيــة واملقاومــة، كان هــذا ســبب كاف لتكون مناســبات 

ــا، فيهــا عصــارة العالقــة  ــا واهتامن البلــدة جــزءاً مــن عملن

ــا أيضــاً صــورة  ــدة، وفيه ــن أهــل البل ــة ب ــة املتين االجتاعي

ــى الوســائل  ــم بأرق ــم إىل محيطه ــدم ثقافته ــة تق فوتوغرافي

وأكرثهــا تفاعــالً مــع تحديــات العــر: املعيــرة جــزء مــن 

وطــن متســامح ومتنــوع.

8283



حفل غذاء على شرف رئيس االتحاد ونائبه وقائمقام كسروان وكبار الضباط - مطعم بابل - عمشيت احتفال نجاح البلدية بالتزكية

أنشطة إجتماعية وثقافية بلدية المعيصرةأنشطة إجتماعية وثقافية بلدية المعيصرة

إستقبال وفد األمم المتحدة لشؤون الالجئين السوريين

8485



استقبال الشيخ عبد األمير قبالن

ــس  ــل رئي ــن قب ــم أرض م ــم تقدي ت

البلديــة مبســاحة 5000 مــر مربــع، 

عــى أجمــل تلــة يف البلــدة، قيمتهــا 

حــوايل مليــوين دوالر أمــريك، إلنشــاء 

)هبــة  اإلســالمية  للجامعــة  فــرع 

ــنوات(.  ــالث س ــدة ث ــة مل مرشوط

مل يتــم املــرشوع ألســباب خارجــة 

ــا. ــن إرادتن ع

أنشطة إجتماعية وثقافية بلدية المعيصرةأنشطة إجتماعية وثقافية بلدية المعيصرة

مشاركة شعبية كبيرة في تكريم رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح األستاذ نهاد نوفل

8687



استقبال جمعية ابداع الثقافيةزيارة رؤساء بلديات الجنوب إلى المعيصرة

أنشطة إجتماعية وثقافيةأنشطة إجتماعية وثقافية بلدية المعيصرةبلدية المعيصرة

8889



مكتبة مهدي المتجولة

أنشطة إجتماعية وثقافية بلدية المعيصرةأنشطة إجتماعية وثقافية بلدية المعيصرة

افتتاح محطة عمرو

إفطار العائلة في بيت الخشب

9091



إفطار عن روح المرحومة ناهدة حسن بك كاظم عمرو

أنشطة إجتماعية وثقافيةأنشطة إجتماعية وثقافية بلدية المعيصرةبلدية المعيصرة

إفطار الفعاليات في بيت الخشب

9293



صور رئيس البلدية مع سيادة اللواء عباس ابراهيم مدير عام األمن العام بمناسبة افتتاح مركز غزير اإلقليمي

أنشطة إجتماعية وثقافية أنشطة إجتماعية وثقافيةبلدية المعيصرة بلدية المعيصرة

9495



حفل عشاء على شرف السيد جاد قوجي نجل قائد الجيش العماد جان قهوجي ضم كبار ضباط المنطقة

أنشطة إجتماعية وثقافية بلدية المعيصرة

تكريم هيئة دعم المقاومة لرئيس بلدية المعيصرة

احتفال بمناسبة والدة النبي محمد والسيد المسيح مسرح مدرسة الليسيه اللبنانية الفرنسية - المعيصرة

أنشطة إجتماعية وثقافية بلدية المعيصرة

9697



وفاًء للشهيد حسام خوشنويس

أنشطة إجتماعية وثقافية أنشطة إجتماعية وثقافيةبلدية المعيصرة بلدية المعيصرة

أسبوع الشهيد حسام خوشنويس

9899



الذكرى السنوية للشهيد حسام خوشنويس

أنشطة إجتماعية وثقافية أنشطة إجتماعية وثقافيةبلدية المعيصرة بلدية المعيصرة

تسمية ساحة البلدة باسم الشهيد القائد المهندس حسام خوشنويس

100101



عاشـوراءعاشـوراء إحياء أربعين اإلمام الحسين)ع( في المعيصرة | 2013إحياء أربعين اإلمام الحسين)ع( في المعيصرة | 2013

أنشطة إجتماعية وثقافية أنشطة إجتماعية وثقافيةبلدية المعيصرة بلدية المعيصرة

102103



عاشـوراءعاشـوراء إحياء أربعين اإلمام الحسين)ع( في الحصين | 2014إحياء أربعين اإلمام الحسين)ع( في الحصين | 2014

أنشطة إجتماعية وثقافية أنشطة إجتماعية وثقافيةبلدية المعيصرة بلدية المعيصرة

104105



إحياء أربعين اإلمام الحسين)ع( في زيتون | 2014عاشـوراء

أنشطة إجتماعية وثقافية بلدية المعيصرة

إحياء أربعين اإلمام الحسين)ع( في المعيصرة | 2015عاشـوراء

أنشطة إجتماعية وثقافية بلدية المعيصرة
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تأبين شهداء الحج  السفير السابق للجمهورية اإلسالمية اإليرانية في لبنان، الشهيد الدكتور غضنفر ركن أبادي

أنشطة إجتماعية وثقافية بلدية المعيصرة

إحياء ذكرى عاشوراء في المعيصرة | 2015 والمشاركة في المسيرة المركزية في جبيلعاشـوراء

أنشطة إجتماعية وثقافية بلدية المعيصرة

108109



تشييع الشهيد قصي عمرو تشييع الشهيد قصي عمرو

أنشطة إجتماعية وثقافية بلدية المعيصرةأنشطة إجتماعية وثقافية بلدية المعيصرة
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أسبوع الشهيد قصي عمرو

أنشطة إجتماعية وثقافية بلدية المعيصرةأنشطة إجتماعية وثقافية بلدية المعيصرة

112113



تشييع الشهيد محمد عبد المنعم عمرو

أنشطة إجتماعية وثقافية بلدية المعيصرة

أسبوع الشهيد محمد عبد المنعم عمرو

أنشطة إجتماعية وثقافية بلدية المعيصرة
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أنشطة إجتماعية وثقافية أنشطة إجتماعية وثقافيةبلدية المعيصرة بلدية المعيصرة

الذكرى السنوية للشهيد محمد عبد المنعم عمرو الذكرى السنوية للشهيد محمد عبد المنعم عمرو

116117



أسماء الشهداء تزين الشوارع

أنشطة إجتماعية وثقافية بلدية المعيصرةأنشطة إجتماعية وثقافية بلدية المعيصرة
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عين على البيئة

طبيعتهــا  جــال  األبهــى:  املعيــرة  صــورة  عــى  عــٌن 

ومســاحتها الخــراء الشاســعة اآلرسة لــكل قلــب ميــر فيهــا، 

ــل كل  ــدة تحم ــى بل ــة ع ــا مؤتن ــن أنه ــة تؤم وألن البلدي

هــذا الســحر، ســعينا دومــاً للحفــاظ عــى الهويــة الطبيعيــة 

ــف  ــالت تنظي ــة، حم ــة الوديع ــا الكرواني ــة لبلدتن والبيئي

دوريــة تغطــي عجــز اآلخريــن، ومشــاريع تشــجر صــار 

ــة  ــن لحظ ــك م ــدة ويلبس ــق إىل البل ــل الطري ــا يظل بعضه

ــة. ــة األصيل ــة اللبناني ــوب القري ــا ث ــك إليه دخول
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عين على البيئة بلدية المعيصرة

حملة تشجير الطرقاتتشجير الطريق العام

عين على البيئة بلدية المعيصرة
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بلدية المعيصرة

مساعدة الدفاع المدني في إطفاء الحرائق في البلدة

عين على البيئة

دعم تعاونية المحبة الزراعية

عين على البيئة بلدية المعيصرة

اجتماع المزارعين مع مندوب الصندوق األوروبي للتنمية الزراعية
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نشاطات رياضية
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بلدية المعيصرة

مهرجان رياضي برعاية البلدية

نشاطات رياضية

دورات كرة قدم

نشاطات رياضية بلدية المعيصرة

مشاهدة مونديال 2014

128129



مساعدات 
إجتماعية

وطبية
ــال النــاس ونحــن  ــات صغــرة وكبــرة تشــغل ب تحدي

ــن  ــاين م ــة تع ــدرات البلدي ــم أن مق ــا، رغ ــري له نن

الحصــار، إال أن ذلــك مل يــك يومــاً حجــة لنراجــع عــن 

موقــف الثبــات إىل جانــب أهلنــا يف حياتهــم العاديــة 

ويف بحثهــم عــن بــوارق األمــل... حملنــا بارقــة الوفــاء 

وجئنــا مبشــاريع ومبــادرات صغــرة ومتوســطة كانــت 

وال زالــت، بوصلــة عهدنــا ألهــل قريتنــا.
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بلدية المعيصرة

 بإرسال أربعة حجاج إلى بيت الله الحرام، يتم اختيارهم بالقرعة وفق معايير محددة
ً
لقاء الحجاج  تقوم بلدية المعيصرة سنويا

مساعدات إجتماعية وطبية مساعدات إجتماعية وطبية بلدية المعيصرة

إفتتاح عيادة طب األسنان - مستوصف القاضي الدكتور يوسف محمد عمرو

132133



األمن

السياســة  براكــن  فوهــة  عــى  تقبــع  منطقــة  يف 

ــح  ــذه، يصب ــرشق ه ــة ال ــة كمنطق ــالت األجنبي والتدخ

األمــن مهمــة جاعيــة ال مؤسســاتية فقــط، وإىل جانــب 

ثقتنــا باألجهــزة األمنيــة وقياداتهــا يف املنطقــة وتســليمنا 

ــن  ــا م ــك مل يعفن ــكل، إال أن ذل ــن ال ــى أم ــم ع بحرصه

مســؤوليتنا الشــخصية، لــذا وضعنــا أمــن املعيــرة 

ــنوات  ــا لس ــا وحيدناه ــة أولوياتن ــى قامئ ــي ع االجتاع

مضــت عــن أي خلــل أو هــزة أو طوابــر فتنــة أو شــغب.

ــة  ــزي رشط ــتحداث مرك ــة إىل اس ــدت البلدي ــث عم حي

وســرت دوريــات عــى مــدار الســاعة وتــم تركيــب اكــرث 

مــن 36 كامــرا مراقبــة، وبــرز يف ذلــك العمــل التطوعــي 

بواجــب  للقيــام  يتدافعــون  كانــوا  حيــث  للشــباب 

ــدة. ــان يف البل ــن واألم ــى األم ــاظ ع الحف
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األمن األمنبلدية المعيصرة بلدية المعيصرة

إجتماعات لتقييم الوضع األمنيإفتتاح مركز الشرطة البلدي

136137



األمن بلدية المعيصرة

تكريم شرطة وحراس البلديةتركيب كاميرات مراقبة على الطرق الرئيسية والداخلية

األمن بلدية المعيصرة

ترقية الشرطي البلدي إلى رتبة مفوض

138139



دعم المدارس

الثقــايف  والعمــل  التحتيــة  البنيــة  العمــل،  البيئــة، 

ــة املعيــرة، لكــن هــذه  ــاء بلدي واالجتاعــي أســس بن

الالئحــة ليســت كل القصــة، لقــد شــخصت البلديــة منــذ 

ــتقبل كل  ــى مس ــوء ع ــوع الض ــكان طل ــا األول م يومه

ــك  ــرد األول وميس ــع الف ــاك يُصن ــته، هن ــع: مدرس مجتم

رســالته الشــخصية ويعــرف موقعــه ودوره بــن الجاعــة، 

لــذا تعاونــت البلديــة مــع املــدارس ووضعــت كفاءاتهــا 

ــيس  ــل تأس ــن أج ــة م ــد اإلدارات الربوي ــا بي ومقدراته

ســليم وصحــي ملواطــن املعيــرة منــذ ســنوات دراســته.

كــا تقــوم البلديــة بتقديــم منــح تعليميــة للطــالب ذوي 

الدخــل املحــدود، باإلضافــة إىل أنهــا أّمنــت نقــل الطــالب 

مجانــاً، مــن وإىل مدارســهم.
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دعم المدارسدعم المدارس بلدية المعيصرةبلدية المعيصرة

تكريم مدراء وتالمذة المدرسة الرسمية   ثانوية القاضي الدكتور الشيخ يوسف محمد عمرو
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دعم المدارسدعم المدارس بلدية المعيصرةبلدية المعيصرة

صيانة وتزفيت الطريق الخلفي لمدرسة الليسيهإنشاء موقف سيارات لمدرسة الليسيه اللبنانية الفرنسية

144145



دعم المدارسدعم المدارس بلدية المعيصرةبلدية المعيصرة

إنشاء حفرة صحية لثانوية اإلمدادزيارة طالب الليسيه لمالعب نادي المحبة الرياضي

إنشاء حائط دعم لثانوية اإلمداد زيارة تالميذ الليسيه إلى البلدية

146147



نشاطات ترفيهية
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نشاطات ترفيهيةنشاطات ترفيهية بلدية المعيصرةبلدية المعيصرة

رحلة عز إلى مليتا
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نشاطات ترفيهية بلدية المعيصرة

رحلة عز إلى مليتا

نشاطات ترفيهية بلدية المعيصرة
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نشاطات ترفيهيةنشاطات ترفيهية بلدية المعيصرةبلدية المعيصرة

حفلة زجل لدعم المقاومة وغذاء في منزل رئيس البلديةحفلة زجل لدعم المقاومة وغذاء في منزل رئيس البلدية
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نشاطات ترفيهية بلدية المعيصرةنشاطات ترفيهية بلدية المعيصرة

رحلة السيرك حفلة زجل لدعم المقاومة وغذاء في منزل رئيس البلدية

156157



تجهيزات البلدية
تجهيزات البلدية بلدية المعيصرة
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البوابة اإللكترونية
www.moaisra.org موقــع إلكــروين رســمي لبلديــة املعيــرة، يقــدم جولــة لضيفــه يف املعيــرة وتاريخهــا

ــها  ــة مجلس ــة وهيئ ــس البلدي ــى رئي ــر ع ــع الزائ ــرّف  املوق ــا، يع ــه إىل معامله ويدخل

ــا. ــة وأعاله ونشــاطات البلدي

يختــص املوقــع أيضــاً بأخبــار البلــدة اإلمنائيــة واالجتاعيــة عــى حــد ســواء، باإلضافــة 

إىل املعلومــات الالزمــة واملســتندات املطلوبــة يف ســر املعامــالت البلديــة باإلضافــة إىل 

معلومــات االتصــال بالبلديــة.

mobile app  تطبيق الهاتف
ــة املعيــرة يســمح ألهــل املعيــرة  ــا دامئــاً، تطبيــق الهاتــف الخــاص ببلدي مــع أهلن

بالبقــاء عــى إتصــال بآخــر أخبــار القريــة، نشــاطاتها ومناســباتها الوطنيــة واإلجتاعيــة 

والدينيــة واإلحتفاليــة.

تنزيــل التطبيــق عــى هاتفــك يجعلــك حــارضاً يف املعيــرة دومــاً، مشــاركاً يف حياتهــا 

اليوميــة ومرشفــاً عــى أخبــار البلــدة والبلديــة ورشيــكاً يف صناعــة الحــدث يف املعيــرة.

منابر التواصل اإلجتماعي
ــاء حضورهــا عــى  ــة املعيــرة صــوب بن ــا وجــدوا اتجهــت بلدي ــا أين ــا مــع أهلن ألنن

شــبكة التواصــل االجتاعــي مــن أجــل التواصــل مــن جهــة مــع أهــل القريــة وإطالعهــم 

عــى جديــد قريتهــم، ومــن أجــل التفاعــل معهــم أيضــاً وتتبــع قضاياهــم واهتاماتهــم 

مبــا يالئــم وســائل االتصــال الحديثــة.

ــة  ــدة وبالبلدي ــة بالبل ــواد تعريفي ــل، م ــع التواص ــى مواق ــارضة ع ــرة ح ــة املعي بلدي

ــم. ــاس وطموحاته ــتطالع آلراء الن ــا واس وأخباره

تطبيق الهواتف الذكية
الخاص ببلدية المعيصرة

Android

Moaisra Municipality
IOS

صفحة الموقع الرسمي
الخاص ببلدية المعيصرة

الموقع اإللكتروني بلدية المعيصرة

Moaisra Municipality
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مساهمات البلدية بلدية المعيصرة

مشاريع مستقبليةمساهمات البلدية في المصلحة العامة

خدمتكم واجٌب أخالقي

راتب رئيس البلدية ونائبه
منــذ بدايــة واليــة املجلــس البلــدي كان مثــة قــرار مــن رئيــس بلديــة 

ــون  ــق القان ــرر وف ــهري املق ــم الش ــن راتبه ــيل ع ــه بالتخ ــرة ونائب املعي

واالكتفــاء بالعمــل تطوعــاً ملصلحــة البلــدة مقابــل توجيــه هــذا الراتــب إىل 

تويــل املشــاريع املحليــة وحركــة الحيــاة االجتاعيــة املحليــة، ألن خدمــة 

ــط. ــة فق ــا، ال مهن ــي برأين ــدي وأخالق ــب بل ــرة واج املعي

مقر البلدية
قــدم رئيــس البلديــة الحــاج زهــر نزيــه عمــرو مقــر البلديــة الحــايل مجانــاً، 

ــدة  ــل البل ــى أه ــكان ع ــغال امل ــة إش ــر كلف ــة، لتوف ــيس البلدي ــذ تأس من

والبلديــة عمومــاً، هــذه املبــادرة أتــت كجــزء ال يتجــزأ مــن موقفنــا تجــاه 

ــاء عــى مصلحتهــا. ــا وأمن ــاء لبلدتن املعيــرة: أوفي

إيجاد فرص عمل
لعبــت بلديــة املعيــرة ورئيســها دور الوســيط بــن املجتمــع األهــيل 

والقطــاع الرســمي والخــاص عــى حــد ســواء، إذ اســتطاعت أن تؤمــن 64 

ــا. ــا وبناته ــة ألبنائه وظيف

بناء القصر البلدي
ــة  ــي بلدي ــة ملواطن ــتقبال وخدم ــز إس ــدي كمرك ــر البل ــاء الق ــرشوع بن م

املعيــرة هــو مــرشوع تضعــه البلديــة نصــب عينهــا، يلبــي القــر البلــدي 

ــورة  ــن ص ــل ويزي ــة التواص ــّهل عملي ــن ويس ــات املواطن ــات وحاج طموح

املعيــرة أمــام ضيوفهــا.

إنشاء حديقة عامة
الحديقــة العامــة يف رؤيــة بلديــة املعيــرة للمســتقبل هــي مســاحة 

خــراء مشــركة رسُهــا وســط الطبيعــة الجميلــة املحيطــة يف كونهــا مجهــزة 

الســتقبال الزائريــن وقضــاء وقــت صحــي وهــادئ يف جــو ســليم مــن التلوث 

ــركة  ــة املش ــاة االجتاعي ــا الحي ــة إىل تعزيزه ــي، باإلضاف ــمعي والبيئ الس

ــة. ــي النشــاطات الرفيهي ــة وتُغن ألهــايل البلدي

حفر بئر إرتوازي
تعمــل بلديــة املعيــرة عــى مراجعــة وتقييــم الدراســات التحضريــة 

ــذا  ــوادي، ه ــة ال ــم يف منطق ــوازي ضخ ــر ارت ــل يف ب ــة العم ــالق ورش إلط

البــر الــذي يرفــد البنيــة التحتيــة لقطــاع املــاء يف القريــة باالكتفــاء الــذايت، 

ــدة. ــة للبل ــة اإلمنائي ــتوى الخدم ــة يف مس ــة نوعي ــيكون نقل س

تغطية كلف االستشفاء
وقوفنــا قــرب أهلنــا ليــس فقــط مهمــَة إمنــاٍء بلديــٍة بــل مهمــة عمــل يومــي 

ومتابعــة وســهر عــى راحــة البــال والســالمة الشــخصية، لــذا تبــادر بلديــة 

املعيــرة إىل التدخــل يف حــاالت االستشــفاء للمواطــن يف البلــدة مــن أجــل 

ــاء  ــة مبــا يصــون كرامــة وســالمة أبن ــه الصحي ــاً ودعــم فاتورت ــه مالي تغطيت

ــة يف  ــة البلدي ــة تشــكل عالمــة فارقــة يف عالق ــزة، هــذه الالفت ــا العزي بلدتن

ــا  ــة مجتمعه ــة: حاي ــة، كل بلدي ــا، وتشــر إىل مهمــة البلدي ــان مبواطنه لبن

ودعمــه.

ً
حراثة األراضي مجانا

وضمــن ســلة املســاهات اإلجتاعيــة أيضــاً قدمــت بلديــة املعيــرة 

ــاً ضمــن حرصهــا عــى دعــم القطــاع  ــة أرايض املزارعــن مجان خدمــة حراث

ــاره.  ــي وازده الزراع

ً
ورش البناء الخاصة

ــة رشيــك املواطــن يف همومــه، تصــدت رشكــة عمــرو لإعــار،  وألن البلدي

ــادرة  ــها إىل املب ــخص رئيس ــة وش ــة البلدي ــت رعاي ــا تح ــا وكفاءته مبعداته

لوضــع طاقاتهــا وآلياتهــا يف خدمــة أصحــاب مشــاريع البنــاء والــورش 

ــاريع  ــراء املش ــليمة وإث ــار س ــة إع ــن بني ــل تأم ــن أج ــاً، م ــة مجان الخاص

ــا. ــى أصحابه ــف ع ــر الكل ــة وتوف باملتان

بناء خزان كبير
خــزان أوســع ســيكون حاويــة مــرشوع البــر، تُكمــل فكــرة الخــزان الكبــر 

فكــرة البــر لناحيــة اســتقباله واحتوائــه املــاء مــن أجــل إعــادة توزيعــه عــى 

املســتفيدين مــن الخدمــة.

مشاريع تجميلية مختلفة
ــدم  ــذا تق ــر، ل ــدة النظ ــة وبعي ــة مختص ــاج إىل عناي ــة تحت ــدة الجميل البل

ــواس  ــاء أق ــة وإنش ــاء األرصف ــة بن ــة لناحي ــاريع تجميلي ــاً مش ــة أيض البلدي

اســتقبال عــى مداخــل القريــة وترقيــم الشــوارع لتســهيل الحيــاة اليوميــة 

واتصــال القريــة بخارجهــا إىل جانــب مشــاريع أخــرى تهتــم بالجانــب 

ــرة. ــدة املعي ــي لبل ــايل والتنظيم الج

تنفيذ مراسيم الطرقات

مراســيم صــدرت الســتحداث أو توســيع طــرق البلــدة تحــت دعــم وجهــد 

ــم  ــيعمل الطاق ــة، س ــية والتنفيذي ــات السياس ــع الجه ــا م ــة وتعاونه البلدي

البلــدي عــى االرتقــاء بهــا إىل مرحلــة العمــل والتنفيــذ وفــق نفــس املعايــر 

والجــودة التــي لطاملــا تعــود أهلنــا عليهــا يف عملنــا اليومــي.

مشاريع مستقبلية بلدية المعيصرة
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  كلمة ختامية
تضــع بلديــة املعيــرة جــردة اإلنجــازات التــي حققتهــا خــالل واليتهــا 

ــرة أوالً،  ــام يف املعي ــرأي الع ــدي ال ــن أي ــي 2010 و2016 ب ــن عام ب

ــمية  ــؤولية الرس ــل املس ــفافية يف تحم ــة والش ــدأ املصداقي ــاً ملب حفظ

مــن قبــل البلديــة رئيســاً وأعضــاء ورشطــة وعــّال، وتجديــداً لعهدنــا 

ووعدنــا بالوفــاء لبلــدة املعيــرة، البلــدة الغنيــة بتاريخهــا وطبيعتهــا 

ــذي يســتحق األفضــل. ــا األهــيل ال ــة، ومبجتمعه ــا الثقافي وهويته

لقــد بــدأت بلديــة املعيــرة منــذ واليتهــا األوىل مــروراً بواليتيهــا التــي 

زكاهــا النــاس إليهــا، بورشــة عمــل ثوريــة عــى جميــع األصعــدة، الئحــة 

ــاً  ــا إمنائي ــدة وأمنه ــالمة البل ــاملة لس ــة ش ــى رؤي ــهد ع ــا تش إنجازاتن

ــاً. ــاً وثقافي ــاً وتربوي ــاً وصحي وإجتاعي

هذا عهدنا إليكم،

عمل بلدي مقاوٌم باملعول والحجر والقلم والكتاب،

من املعيرصة ومعها وألجلها..
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