
إّن نطاق بلدية قرنة شهوان - عين عار - بيت  الككو - 
الحبوس ممتدٌّ على أربع قرًى، وامتداده هذا على أربع نقاط 

ارتكاز يمنح نطاقنا البلدي القوة والثبات.
عندما نلنا ثقة أبناء قرانا األربع، عقدنا العزم على العمل 

الدؤوب ووضعنا نصب أعيننا النجاح معّولين في ذلك على 
 علينا نؤّديه بفرح 

ً
أمرين: األّول اعتبارنا ما نقوم به واجبا

الخدمة لمنطقتنا، وأّما الثاني فهو تعاون جميع القاطنين 
ضمن نطاقنا البلدي. إلى ذلك، غلب على مجلسنا عنصر 

 حرصنا على استثمارها مثلما حرصنا 
ٌ
الشباب وهذه طاقة

على وجودها في المجلس، دون أن ننسى انضمام ثالث 
سيدات إلى مجلسنا بما يحفظ للمرأة دورها وكلمتها في 

الخدمة العامة.
لمن ال يعرف من القاطنين ضمن نطاقنا البلدي أعضاء 

المجلس البلدي المنتخب اسمحوا لي أن أذكر اسماء األعضاء 
ان الكرام. أّما األعضاء 

ّ
في أول مناسبة أتّوجه فيها إلى السك

فهم : 
رئيس البلدية: المـهندس جان بيار جبارة

نائب الرئيس: هشام مـكرزل
أعضاء: ريجيــنا ابي كرم، دزيره الزغــبي، سمير الهيبــي، 

يوسف زعــرور، زيـــاد الزغبي، تريز سلـــوان، جوزف غبــالي، 
جان كلود المندلق، عمــــر أشقر، شربـــل غرفين.

وعى المجلس منذ اليوم األّول أّن العمل كثير والمسؤوليات 
جسام. فالنطاق البلدي كبير االمتداد وطابعه يجمع القروي 

والحديث في آٍن. من الناحية التنظيمية الفنية ينقسم 
النطاق البلدي إلى عّدة مناطق ارتفاقية. على صعيد 

ها كثيرة ومتنّوعة، 
ّ
الخدمات المجلس مدرٌك تمام اإلدراك أن

ب الكثير من االعتناء لكي تصان وفق ما يجب. 
ّ
وبيئتنا تتطل

نا البيئة الجميلة والنظيفة . هّمنا االنسجام العمراني.  همُّ
هّمنا األمن والسالمة العامة السّيما على الطرقات. هّمنا 

أن تكون البنى التحتّية مؤّمنة وعاملة وفق ما يجب. هّمنا 
النشاطات االجتماعية والتثقيفية الجامعة. 

 
ً
ومع كثرة األهداف نحن على يقين بأّن األمر لن يكون صعبا

متى التقى عزم المجلس بتعاون السكان. وهذا يحتاج 
بالدرجة األولى إلى عقد اجتماعي في ما بين األهالي يكون 

موضوعه االرتقاء بنطاقنا البلدي إلى مستوى حضاري ممّيز، 
 في 

ً
وااللتزام بما يمليه العقد االجتماعي يستدعي تغييرا

الذهنية والمقاربة الحياتية، كما ال يخلو األمر من بعض 

التضحيات من اجل تغليب المصلحة العامة على المصلحة 
 بالمحيط العام. 

ً
الخاصة متى كان تقديم هذه األخيرة مضّرا

د بأّن ما من قراٍر أخذه أو سوف 
ّ
وعلى هذا الصعيد نوّد أن نؤك

يأخذه المجلس إال وحكمته أو سوف تحكمه الموضوعية 
والدراسة العلمية ويكون هدفه تحقيق الخير والمصلحة 

العاّمين. من هنا نطلب منكم التعاون مع ما سوف نتعب من 
أجل تحقيقه كي ما ينجح تحقيقه. 

ان. من هنا 
ّ
ب تواصاًل بين المجلس والسك

ّ
ه يتطل

ّ
هذا كل

كانت هذه النشرة الفصلية مطرح تواصٍل في ما بيننا 
لعون من خاللها على »الخطوات« التي قمنا بها وتلك 

ّ
تط

التي سوف نقوم بها. كما وسوف تتضّمن إرشاداٍت 
 
ً
ومواضيع تهدف إلى تعزيز الوعي على ما يؤّمن ارتقاءنا معا

نحن أبناء هذا النطاق البلدي والساكنين فيه إلى مستوى 
 نكون اّول المستفيدين 

ً
حضاري يحتذى به ويضيف قيمة

منها على جميع األصعدة. 
ع 

ّ
ا ما نعتبره من واجباتنا واسمحوا لنا أن نتوق

ّ
عوا من

ّ
توق

منكم ولو أبسط الواجبات .

المهندس جان بيار جبارة  
رئيس بلدية قرنة شهوان، عين عار، بيت الككو والحبوس  

عقدنا العزم 
على العمل الدؤوب
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تعديل جدول النظام الملحوظ بالمحضر رقم 8/35.

الجمهورية اللبــنانية
وزارة الداخلية والبلديات

محافظة جبل لبـــنان
قضاء المتــن

بلدية قرنة شهوان

تاريخ  2 / 8/ 2010  

أن رئيس بلدية قرنة شهوان – عين 
عار – بيت الككو – الحبوس 

بناء على محضر أنتخابه المؤرخ بتاريخ 
2010 / 5 /6

بناء على قانون البلديات 

يقــــــــرر ما يأتي : 

المادة االولى : يتوجب على االبنية 
الجديدة : 

- المطلوب ترخيصها حاليا" 
- المرخصة غير المستحصلة حتى 

تاريخه على رخصة اسكان 
- الطوابق المطلوب إضافتها 

تأمين تركيب طاقة شمسية لكل 
شقة أو وحدة سكنية توفيرا" للطاقة 

وحفاظا" على البيئة
مالحظة : يجب تقديم تقرير من 

المهندس الميكانيكي او افادة من 
الوكيل او المصّنع تثبت ان النظام 

المعتمد  كاف لخدمة البناء مع صور 
فوتوغرافية عن الواقع

المادة الثانية : ينشر ويبلغ هذا القرار 
حيث تدعو الحاجة %

رئيس البلديـة   
المهندس جان بيار جبارة  

الجمهورية اللبــنانية
وزارة الداخلية والبلديات

محافظة جبل لبـــنان
قضاء المتــن                               قرار رقم 91/ م.ب تاريخ  21 / 7 / 2010

بلدية قرنة شهوان                   
عين عار – بيت الككو – 

الحبوس

ان مجلس بلدية قرنة شهوان – عين عار – بيت الككو والحبوس والمنعقد بجلسة 
مكتملة النصاب بتاريخ 2010/7/21 بناء على قانون البلديات وتعديالته ) المرسوم 

االشتراعي رقم 118 تاريخ 77/6/30 (
م 

ّ
بما ان منطقة قرنة شهوان – عين عار – بيت الككو والحبوس قسم منها منظ

بالمرسوم رقم A1( 70/14313( والقسم اآلخر منظم بموجب قرار المجلس االعلى محضر 
رقم 80/35 

وبعد الدراسة 
يقـــرر ما يلي : 

المادة االولى : تعديل جدول النظام الملحوظ بالمحضر رقم 80/35 كما هو مبين باللون 
االحمر والمرفق بهذا القرار والموقع من قبل رئيس البلدية

المادة الثانية : في كافة المناطق االرتفاقية المصدقة بالمرسوم رقم 70/14313 
والملحوظة بالمحضر رقم 80/35 يفرض ثكنة قرميد احمر بنسبة ال تقل 

عن 60% من السطح االخير مع تلبيس الواجهات بالحجر نسبة 60% من 
مساحة كل واجهة

المادة الثالثة: في المنطقة الملحوظة / D / بالمحضر رقم 80/35 تكون ثكنة القرميد 
هرمية الشكل عن اربع شواحط أو اكثر بنسبة ال تقل من 60% من السطح 

االخير ويتقّيد الطابق السفلي المردوم بالتراجعات في هذه المنطقة
المادة الرابعة: يمنع اقامة أكثر من شقتين في الطابق الواحد من كل بلوك مستقل )في 
حال اقامة بلوك ثاني يجب تأمين مرتين التراجع بينهما ( وذلك في كافة 

المناطق االرتفاقية بصرف النظر عن عدد المصاعد واالدراج ( 
المادة الخامسة : يخصص الطابق السفلي المردوم في المنطقتين الملحوظتين 

بالمحضر رقم C ( 80/35 و D( لخدمة البناء فقط
المادة السادسة :  ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة %

رسميات
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 تأهيل طريق العين

االنارة عنصر 
من اولوياتنا

منعطف سّيدة البريج

 هذا المنعطف على درجة من الخطورة وترى البلدية إمكانية اتخاذ عّدة تدابير من أجل تأمين 
السالمة عليه منها تأمين إنارته الدائمة ووضع مسامير قبل المنعطف من وجهتي السير بما 
يجبر بصورة آمنة على تخفيف السرعة عند بلوغه. غير أّن البلدية سوف تترّيث لبعض الوقت 
 لتأهيل طريق أنطلياس - بكفيا قيد الدرس، مما تقضي معه الحكمة 

ً
قبل البدء به إذ إّن مشروعا

 أّن العمل على إخفاء الحائط بالزرع قد 
ً
. علما

ً
بالترّيث كي ال يذهب بعض األعمال سدًى وهدرا

بدأ من قبل وزارة األشغال. 

أسباب عديدة وتداخل عّدة مرافق عامة 
حالت دون البدء في تنفيذ طريق العين. من 
هنا وبعد عّدة مراجعات ومبادرات تنسيق بين 
مختلف المرافق المعنّية تم تسليم الموقع 
 للمتعّهد الذي باشر بالتنفيذ مع العزم 

ً
مؤخرا

على إنهاء الطريق وتجهيزها قبل بدء العام 
الدراسي القادم .  

أن االنارة عنصر أساسي في البلدة لذلك 
كانت من اولوياتنا.

ولنتمكن من تلبية كل الحاجات والطلبات 
قمنا بتنظيمها على الشكل التالي:

عند حصول اي خلل كهربائي او حاجة 
لزيادة االنارة، يرجى االتصال بالبلدية والتكلم 
مع الشخص المسؤول عن تدوين الطلبات 
وتبليغه عن التفاصيل واعطاؤه العنوان واضحا 

مع رقم الهاتف.
للتصليح  لخميس  ا م  يــو خصص  لقد 

والتركيب حسب الحاجة.
هذا وقد اتمت البلدية تصليح 50 جهاز انارة 

وتركيب 20 جهاز جديد حتى تاريخه.

انمائيات
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حملة مكافحة
الحشرات والجرذان 

الشرطة

فّرامة االعشابعمال التنظيف

في إطار حملة متكاملة لمحاربة النفايات 
واالوبئة وما تسببه من ضرر ، وفي سعي 
دائم للوصول الى نتيجة أفضل ، وضعت 
البلدية خطة لمكافحة الحشرات والفئران 
والــجــرذان فتعاقدت مــع شــركــة تعنى 
بمواد BAYER المطابقة لمعايير الصحة 
العالمية لمحاولة القضاء على تلك الكائنات 
المتكاثرة بوقت سريع ال سيما في فصل 

الصيف. 
فكان رش البرغش والذباب بحسب برنامج 
يومي يغطي نطاق بلديتنا الواسع ويرتكز 
على طريقة »التبخير« بالمياه والدواء التي 
ال ضرر فيها لصحة االنسان وبسالمة البيئة. 
الى جانب ذلك توزيع المواد القاضية على 

الجرذان في االماكن التي تتكاثر فيها.
أما دود »الصندل« القاضي على ثرواتنا 
الحرجية الباقية ، فستبدأ حملة تستهدف 
إبادته في اول مراحل حياته أي في شهر 
ايلول وذلك بالتعاون مع عناصر الدفاع 
أكبر  المدني فرع قرنة شهوان لتغطية 

مساحات ممكنة من المناطق الحرجية.

الحضور الدائم لشرطة البلدية: 
لقد زادت البلدية عديد الشرطة وأصبح 
لـــدوام يطال كل ساعات النهار  توزيع ا
بالقدر  لليل كي يؤمن  ا ومعظم ساعات 
الممكن التنظيم وحفظ األمن الالزم ضمن 
حدود عمل الشرطة البلدية. وقّد جّهزت 
البلدية سيارات الشرطة بالمعّدات الالزمة 
 لوقوع أي طارئ. وتحرص 

ً
من الفتات تحسبا

البلدية على أن يتواجد عناصر الشرطة في 
كافة المناسبات االجتماعية وأن يأّدوا دورهم 

على أفضل وجه.

في خطوة بيئية الفتة ، عملت البلدية على تجهيز البلدة بفرامة 
لالعشاب واالغصان الخضراء.

ستساهم هذه اآللة بتلف ما ينتج عن تنظيف حدائقنا والطرقات 
واالحراج بطريقة سليمة تحد من حرق تلك البقايا او رميها في امكنة 

غير مخصصة لها 
تدعو البلدية االهالي الكرام للتزود من منتوج هذه الفرامة 
واستعماله بمثابة اسمدة طبيعية )Tourbe( كما انها تشجعهم 
على االتصال بالبلدية عند تكوين حمولة من االعشاب او االغصان 
الخضراء الصغيرة ينقلها عمال التنظيف الى االرض المخصصة 

لجمعها حيث تفرم .

 على فريق عمال التنظيفات المؤلف 
ً
لما كان من الصعب جدا

من ستة اشخاص تغطية مساحات بلدتنا الشاسعة قامت البلدية 
بتشكيل فريق ثان للمعاونة في المحافظة على نظافة الشوارع 

واالرصفة .
 فريقان من ستة عمال يشرف على كل منهما مراقب 

ً
تشكل اذا

ويقوم عملهما بتنظيف دوري للساحات والطرقات واالقنية واطراف 
االحراج واالرصفة واالدراج ...

كما ان البلدية هي اآلن بطور شراء شاحنتين صغيرتين لنقل 
العمال والمعدات والحموالت الكبيرة ...

ي بالصبر لحين تكوين الكامل 
ّ
نرجو من االهالي الكرام التحل

للفريقين كما اننا نطلب منكم ابالغنا أي مالحظة تخص النظافة 
والبيئة على االرقام التالية : 

 04/925013 - 04/925604 –  70/453434

واجباتنا
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بناًء على التعميم الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات وعماًل 
ة الالفتات واآلرمات الموجودة 

ّ
بمضمونه، قامت البلدية بنزع كاف

 النسجام الشكل واللون األمر الذي 
ً
في األمالك العامة وتحقيقا

يضفي على الطرقات العامة الطابع الحضاري، وضعت البلدية 
 لالفتات كما وحدت األلوان بحسب مضمون 

ً
 موحدا

ً
نموذجا

 إليه. هذه النماذج موجودة في مبنى البلدية. 
ّ

الالفتة وما تدل
لذا إّن األهالي الكرام وأصحاب المؤسسات مدعوون للتوّجه 
إلى مبنى البلدية لملء الطلبات الواجبة واالستحصال على 
الترخيص الالزم حيث يقتضي ذلك، واالطالع على النماذج 

من اجل اعتمادها. 

تأهيل طريق بيت الككو

ال يخفى على الساكن في المنطقة أّن تأهيل طريق بيت الككو 
كان أّول ما سوف تنجزه البلدية بالنظر إلى واقعه الملّح. وبالفعل 
ة 

ّ
فور بدء عمل المجلس جرى االجتماع مع المتعهد ووضعت خط

ذت خالل أول شهر من عهد المجلس. 
ّ
عمل نف

sweeperالالفتات
آلة sweeper القادرة على 

المساعدة في الحفاظ على الوجه 
الحضاري للبلدات األربع، أصبحت 

في عهدة تلك البلدات. 
مع sweeper انتقلت عملية 

التنظيف الى مستويات أعلى 
من االهتمام الميداني بالبيئة 

اللبنانية، وهي باتت وسيلة لبقاء 
شوارعنا وطرقاتنا نظيفة.

واجباتنا
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Projet pilote à BAYADA 
ramassage individuel d’ordures
Dans le cadre d’une nouvelle stratégie pour le ramassage 
des déchets ménagers, et dans le but de diminuer les 
bennes collectives là où possible, la Municipalité a 
élaboré avec l’aide de la société Sukleen, un projet 
de ramassage individuel qui s’effectuerait dans une 
première phase sur la zone BAYADA comprenant les 
rues 8 - 10 - 11 - 12.
Nous proposons à nos habitants de se regrouper par 
immeuble et de se procurer une benne de ramassage en 
plastique fortifié avec couvercle intégré.
Chaque conteneur serait desservi individuellement par 
les camions Sukleen. Ainsi un ramassage quotidien sera 
organisé sur cette zone. 
Nous espérons que ce projet-pilote puisse mener à terme 
sa mission. Votre étroite collaboration et des résultats 
encourageants seraient le mobile pour un plan de plus 
en plus élargi, pour un environnement de plus en plus 
sainement organisé.

 إطاللٍة لموسم الصيف، تقع غابات لبنان وأحراجه فريسة سهلة أللسنة النيران التي يغذيها 
ّ

مع كل
اإلهمال المواطني ونقص المعدات الفعالة. 

ا على الحرائق أن تشتعل أينما كان وتشعل معها الحاجة الى إدارة حرجّية ثابتة ومتزنة، 
ً
ليس مفاجئ

 في 
ً
سّيما بسبب موجة الحّر القياسية التي يشهدها لبنان والتي تخلف وراءها ما يناهز الـ 120 حريقا

 ضعف كوادر الدفاع المدني وتجهيزاته. 
ّ

اليوم الواحد وهو رقٌم قياسي مخيف في ظل
وإذا كانت الحرائق سبًبا مباشًرا لخسارة لبنان مساحاته الخضراء، فإن عوامل أخرى ال تقّصر في 
“حشر” يدها في مسلسل إعدام الغابات وعلى رأسها االمتداد العمراني والكسارات والمرامل. أما 
بالنسبة الى الحرائق فيرتبط انتشارها بأسباب عّدة أهمها إهمال المواطنين، سوء إدارة الغابات، 
 غياب اآلليات المنهجية 

ّ
تواصل المساحات الخضراء ما يسمح بانتشار سريع للنيران فيها. وفي ظل

والرسمية الفاعلة لمكافحة هذه الحرائق، يبقى التعويل على إمكانيات الدفاع المدني المتواضعة 
في القرى، ناهيك عن المتطّوعين من أهل المنطقة وحراس الغابات ومتطوعي الجيش اللبناني الذي 

يشارك بطوافاته متى اقتضى األمر ذلك.
ار

ّ
الصحافي الياس قط  

األخضر ُيحتضر... والعبرة في المكافحة
ارشادات
1 - األسالك الكهربائية: اجراء فحص دوري عليها، 
وعدم مّد األسالك تحت السجاد، ففي حال انفصل 
السلك سيؤدي الى احتراق السجاد وبالتالي 

المنزل.
2 - الميدان الصناعي: توخي الحذر لدى استعمال 
أي نوع من الزيوت السائلة او المجمدة، ويجب 
حفظها في أوعية معدنية محكمة وتنظيف 

المواد الكيميائية بعناية.
3 - التخييم: على المشاركين في التخييم في 
الغابات اتخاذ التدابير الضرورية لـعدم ترك 
مخلفات التخييم خلفهم، بل توضيبها ونقلها 
الى األماكن المخصصة لها، اطفاء النيران التي 

أشعلوها.
4 - التدخين: على العاملين في القطاعات الصناعية 
والزراعية االبتعاد كليا عن التدخين، والحرائق 
الناشبة بسبب التدخين في المعامل والقطاع 
الزراعي أدت الى تكّبد القطاعين خسائر فادحة.

5 - الــزجــاج والبالستيك: منع احتكاك الزجاج 
والبالستيك باألعشاب اليابسة، فمن شأن ذلك 
اشعال حريق، فيجب رمي الزجاج والبالستيك 

 عن األعشاب.
ً
بعيدا

ــادات عامة: عدم وضع الغاز قرب نافذة  6 - ارش
عليها برداية من القماش، إبعاد الكفوف والقطع 
القماشية التي تستعمل لرفع األوانــي الحارة 
مسافة ½ متر على األقل من سطح الغاز، وضع 
سوائل التنظيف في مكان مرتفع ومغلق بعيدا 
عن مصدر الحرارة )عدم تخزينها فوق الغاز(، 
عدم ترك او نسيان الزيت على النار فهذا يؤدي 
الى إشتعاله، من األفضل عند اإلمكان وضع 
قارورة الغاز خارج المطبخ )الشرفة(، عدم فحص 
قــارورة الغاز بواسطة شهب نار بل استعمال 

رغوة الصابون.

توعية
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صرخة!
أخي المواطن المسؤول ! صرخة من جرح القلب ووجع 
الضمير ! ال شك انك تعاني مثلنا وتصرخ صرخة 
اللوعة عندما ترى احراجنا والطرقات وما تبقى من 
المساحات الخضراء الصغيرة حول بيوتنا تتشوه 
بفعل النفايات المنزلية وأشالء الردم القبيحة .ان 
يد الغدر والال مسؤولية تستفيد من هذه المساحات 
لتجعلها مصدرا” لالذى والوباء والقباحة فتقضي 
على البيئة المحلية بسرعة البرق وتكلف البلدية 

وعمال النظافة ثروات بشرية ومادية هائلة لمكافحة 
تلك اآلفة الشنيعة ...

أخي المواطن المسؤول شريكنا باالرض والمسكن 
ساعدنا برفضك هذه التصرفات البعيدة تماما” عن 
روح االخالقيات والقيم وااللتزام ... ساعدنا بالتعاون 
عند حدوث أي  تصرف شاذ يخص النظافة العامة 

واتصل بنا فورا” على االرقام التالية : 
 70/ 453434 - 04/ 925604 - 04 /925103

توعية
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مساحة النطاق البلدي 
الحبوسبيت الككوعين عارقرنة شهوانالمنطقة العقارّية 

5,100,000500,000300,000300,000المساحة م م 

1,600,000المساحات الخضراء  

عدد الوحدات 
الحبوسبيت الككوعين عارقرنة شهوانالمنطقة العقارّية

3325315390100سكن
275321006تجاري

4543المجموع

جغرافيات
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Aperçu biographique
Le 30 mai 2005, le Président de la 
République Française octroie le grade de 
Chevalier de la Légion d›Honneur pour 
»distinguer une personnalité singulière, 
fascinante et respectée qui a mis toute 
sa vie au service du livre, de la culture, 
de la rencontre entre les cultures...« 
Extrait du discours de l

,
Ambassadeur 

de France.
Mais qui est donc cet étranger si 
particulier à qui l’on attribue les plus 
hauts mérites dans un pays qui n’est pas 
le sien? Qui es-tu donc Pharès Zoghbi, 
alias »Estez Fares«, pour que tu sois 
tant apprécié par les tiens et partout 
où tu vas?
Un concours de circonstances assez peu 
commun, a ramené le fils d’émigrés 
libanais au Brésil à son village natal, 
Cornet Chehwan, là où plus rien ne le 
destinait à revenir.
Youssef et Cecilia Zoghbi vivaient 
heureux avec leurs quatre enfants 
Pharès, né le 5 Mars 1919, Napoléon, 
Marie et Teresa. Mais ce bonheur ne 
dure pas longtemps. Youssef décède 
alors que Pharès est tout jeune. 
Pour aider sa mère, il distribue des 
médicaments à domicile après l’école.
Mais voilà qu’à 12 ans, son destin 
bascule de nouveau, son oncle Rcheid, 
vivant au Liban et sans enfant décide de 
l’adopter. L’enfant prend le bateau et 
arrive dans un pays dont il ne connaît 
même pas la langue. L’adaptation et 
l’apprentissage ne se font pas sans 
difficultés.
Pharès découvre l’arabe avec le maître 
du village, feu Abboud Zoghbi, et 
se découvre une passion : les livres. 
Impressionné par la collection de 
journaux de langue arabe que possède 
son oncle Rcheid, il débute lui-même 
très tôt sa propre collection.
C’est à l’école de la Sagesse, à Beyrouth, 
qu’il poursuit ses études et obtient son 
baccalauréat.
Il se  distingue en gagnant un concourt 
de poésie. Quelques années plus tard, 
l’étudiant talentueux brille dans sa 
spécialisation : le droit. Il est diplômé de 
l’Université Saint Joseph en 1940.
Maître Philippe Dargham le reçoit 

comme stagiaire dans son bureau où il 
est fortement apprécié pour son sérieux 
travail et son haut talent. 
Plus tard, c’est à Bab Edriss qu’il installe 
sa propre étude. Il devient rapidement 
l’avocat du Casino du Liban, poste qu’il 
occupera durant 40 ans, ainsi que du 
journal AN-NAHAR. C’est grâce à son 
intervention que les deux quotidiens 
francophones de l’époque, l’Orient et 
le Jour, sont fusionnés pour n’en former 
qu’un seul, toujours en cours.
En 1950, Pharès découvre Paris, ville 
de lumière et avec elle, ses courants 
modernes de pensée et ses philosophes 
en part icul ier  le  personnal i sme 
d’Emmanuel Mounier, fondateur de la 
revue »Esprit«. Il restera imprégné par les 
idées de ce grand maître. Paris lui offre 
également un étalage inouï de livres et 
de cultures: il y puise pour sa collection 
qui s’arrêtait jusqu’alors aux livres de 
droit, des trésors de philosophie, d’art, 
de sociologie…
Petit à petit, sa maison est envahie par 
des œuvres de toutes les langues et de 
toutes les cultures. Majoritairement 
francophone, sa bibliothèque comporte 
des écrits de langue arabe, anglaise ou 
encore portugaise.

Maître Pharès Zoghbi, humaniste 
passionné, hôte généreux et intarissable, 
interlocuteur brillant au regard à la fois 
tendre et pétillant, au sourire éclatant, 
a lui même caressé de la plume. Il a écrit 
de nombreux articles sur la culture et le 
dialogue interculturel et, en 1988 publie 
son premier livre: » Liban: Le Salut par 
la Culture ». C’est en 1998 qu’il publie 
un essai autobiographique: »A Livres 
Ouverts,  une Vie de Souvenirs ».

Historique de la bibliothèque:
On ne saurait citer le nom de Maître 
Pharès sans parler de sa bibliothèque, 
sa passion dévorante.
Les années passant, son souci majeur est 
de la sauvegarder. Et c’est après l’offre 
d’un cheikh de Dubaï de la déplacer 
aux émirats moyennant la proposition 
d’un million de dollars, qu’en citoyen 
intègre, il décide le léguer le précieux 
patrimoine culturel à son pays et plus 
spécialement encore, à son village. 
Après maintes tentatives échouées, 
le choix de la donation s’arrête sur 
l’Université Saint Joseph, qui, à travers 
le Doyen de la Faculté de droit, avait 
émis le désir de prendre en charge ce 
patrimoine et de le fructifier. Suite à 

Maître Pharès Zoghbi
Humaniste et Homme de Droit

شخصية العدد
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son souhait, les pères jésuites ont acheté 
le terrain et la maison pour garder 
la bibliothèque à Cornet Chehwan. 
L’Université a inauguré la bibliothèque, 
le 14 novembre 2003 et depuis continue 
d’améliorer les prestations de ce service 
documentaire afin qu’il réponde aux 
besoins des usagers. Le fonds étranger 
a été informatisé à travers le logiciel 
Alexandrie, tandis que le fonds arabe 
le sera au courant de 2011. 
Pour honorer Maître Zoghbi, la Faculté 
de droit offre chaque année au majeur 
de la promotion, une médaille en 
bronze qui porte le portait de Maître 
Zoghbi.
En mai 2009, parait, à l›occasion de 
l›évènement » Beyrouth Capitale 
mondiale du l ivre »,  un l ivret en 
Hommage à Maître Zoghbi qui regroupe 
les contributions de ceux qui l›ont connu 
et aimé.
Le rêve de Maître Zoghbi était de garder 
sa bibliothèque dans son village natal et 
de faire partager aux lecteurs ses livres. 
Voilà son rêve réalisé!
Que lques  ac t i v i té s  ont  eu  l i eu 
dernièrement à la bibliothèque: un 
débat sur le devenir des bibliothèques 
pr ivées qui  a  réuni  avec Maître 
Zoghbi, plusieurs personnes qui ont 
offert leurs collections privées à une 
université, un archevêché ou encore 
une municipalité.
Avec la collaboration de Saint Joseph 
School, et pour la troisième année 
consécutive, une soirée poétique est 
organisée pendant la semaine consacrée 
à la lecture. L’événement attendu entre 
déjà dans la tradition. La bibliothèque 
reçoit actuellement une centaine de 
visiteurs par mois. Elle leur offre un 
» havre de paix » selon leurs propres 
paroles.  Le maître des lieux, l’honorable 
Maître Pharès a le visage illuminé 
malgré la fatigue des années. Il savoure 
paisiblement la joie de ses hôtes qui 
viennent puiser à la source du savoir 
et de la connaissance. Il est heureux: le 
souhait le plus cher qu’il ait demandé 
au Maître Eternel est exaucé ...

Rita Zaarour Zoghbi
Fondation culturelle Pharès Zoghbi 

Université Saint Joseph 
www.fondationzoghbi.usj.edu.lb

fondationzoghbi@usj.edu.lb
Téléphone : 04925079

Fax : 04925023

شخصية العدد
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 بها بأن بناء البشر ال يقل أهمية عن بناء الحجر ، وبعد استشارة 
ً
إيمانا

كاهن الرعية الخوري انطوان بو نجم وتعاونه ، وبعد التنسيق 
مع ادارة دير راهبات الراعي الصالح التي رّحبت بالفكرة 

وفتحت لها االبواب ، بادرت البلدية تبني مشروع 
تنشئة للشباب وذلك بالتعاون مع »موتو« منظمة 

غير حكومية تهتم بتوعية الشباب واالحداث 
على القيم االنسانية وروح المواطنية الصحيحة. 
بدأت النشاطات في ساحة عين عار حيث يجتمع 

م التسجيل بحسب فئتين من االعمار في 
ّ
الشباب وت

اوائل تموز 2010.
تمتد الدورة على مدى ِأشهر العطلة الثالثة تقوم 

المنظمة في ختامها باصدار تقرير عن كافة االنشطة التي 
 عن االنجازات 

ً
أنضم اليها الشبان وتقدم للبلدية ملخصا

االجتماعية والفكرية التي حققتها مع اوالدنا .

مشروع توعية للشبيبة ) عين عار(

The Junior Youth and Youth of Ain Aar 
are busy this summer discovering their 
capacities, learning new skills of dialogue 
and exploring the concept of citizenship 
through planning community projects.
The Junior Youth group )1115-( enjoys 
inspiring, fun activities that help build 
self knowledge and understand positive 
communication strategies empowering 
them to serve their community. 
The Youth )1518-( group is engaged in 
workshop-style activities to expand their 
capabilities, encourage group bonding and 
a sense of belonging. They explore their 
group potential and plan acts of community 
service. 
Both programs help build empathy, drawing 
on universal values that are inherent in 
us all.
Look out for their first community project 
this September!

شبابيات

من نحن؟
ل الصليب األحمر 

ّ
كما يعلم الجميع، يشك

بح  للر دفة  ها غير  مة طوعية 
ّ
منظ ني  للبنا ا

تؤّمن خدمات طّبية أّولية قبل الوصول إلى 
المستشفى. في العام 1975، بدأ مركز قرنة 
شهوان بتأمين هذه الخدمات من خالل دوام 
2000، بــدأ المركز  ليلي فقط ومنذ الــعــام 
بتأمين الخدمات على مدار الساعة وطيلة أيام 

األسبوع.

ماذا نفعل؟
ات الطارئة التي تتضّمن  نستجيب للنداء
اإلنقاذ الجبلي وحــوادث الثلج، ونقوم بنقل 
المرضى من المستشفى إلى منازلهم أو إلى 
ــدات الدم  مستشفى آخــر، ونقوم بنقل وح
الطارئة. كما تضّم خدمات اإلسعاف التي 
يقّدمها المركز تنظيف اليومي للجروح ما بعد 
العمليات الجراحية أكان في منزل المريض أو 
 
ً
ا ل هذه المهام جزء

ّ
في مركز اإلسعاف. وتشك

من الخدمات اليومية التي يقوم بها المسعفون 
في خدمة اإلنسان.

ة وفعالّيٍة قصوى،  ومن أجل تأمين كفاء
تستدعي اإلستجابة القيام ببعض التدريبات 
 من الميادين التي نخوضها كمسعفين 

ّ
في كل

لــيــة والمتقّدمة  ومنها: الرعاية الطبية األّو
التي نؤّمنها في مرحلة ما قبل الوصول إلى 
المستشفى، تقنيات اإلنقاذ الجبلي والثلجي، 
 في حــاالت الــكــوارث، ورش 

ّ
كيفية التصرف

عمل لبناء شخصية قائد فريق وفريق ومسؤول 
 

ّ
مهّمة، إدارة الوقت والضغط النفسي، حل

النزاعات.

كيفية اإلتصال بنا؟
عــبــر طريقتين  بــنــا  اإلتــصــال  يمكنكم 

مختلفتين:
أواًل، عبر الخطوط األرضية على أرقام أقرب 

مركز إسعاف 

، عبر اإلتصال ببساطة بالخط الساخن 
ً
ثانيا

المجاني من أي هاتف خلوي أو أرضــي على 
الرقم: 140.

روا أّن المعلومات التي تزودوننا بها عند 
ّ
تذك

ل عن 60 % 
ّ
ز كفاءتنا بنسبة ال تق

ّ
اإلتصال، تعز

نها تساعدنا على الوصول إلى المريض 
ّ
ذلك أل

وتأمين أفضل رعاية له بأقصى سرعة ممكنة.

كيفية تزويدنا بالمعلومات عند 
اإلتصال؟

• ال تهلعوا
موا ببطء وأجيبوا على األسئلة التي 

ّ
• تكل

نطرحها عليكم
• ال تغلقوا السماعة قبل أن نحصل على كافة 

المعلومات المطلوبة
• ال تشغلوا الخط ألننا سنحتاج إلى البقاء 

على إتصال معكم
• أّواًل قوموا بتزويدنا بإسم وعمر المريض، 

وبمنطقة تواجده للسماح لسيارة اإلسعاف 
بالتّوجه في اإلتجاه الصحيح على الفور. ثّم باشروا 
بتزويدنا بالتفاصيل أي بعنوان المريض الكامل، 
وماذا حصل له، وإن سبق وكان يعاني من مشاكل 

صحّية، ونوع وأسماء األدوية الذي يأخذها.
• وفي غضون إنتظار وصول سّيارة اإلسعاف 
إليكم، سنقوم بتوجيهكم عبر الهاتف للقيام 
ببعض التدخالت السهلة من أجل مساعدتنا 

على إنقاذ حياة المريض. 

آخر مشاريعنا؟
، إقترب حلمنا في بناء مركزنا الخاص 

ً
وأخيرا

 إلتمام هذا المشروع 
ً
من أن يصبح حقيقة. وسعيا

بنجاح، نحن نقوم بتنظيم أحداث مختلفة لجمع 
األمــوال، كتنظيم العشاء الذي سيقام مساء 
الخميس الواقع في 2 أيلول/سبتمبر 2010 في 

باحة دير مار جرجس بحردق. 

المسعف جورج ابي راشد  
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الصليب األحمر اللبناني- مركز قرنة شهوان
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”J’ai attendu  toutes ces années
Pour pouvoir  un jour me retrouver
Dans l’ambiance de cette assemblée,
La joie  scoute je chercherai…
C’est l’aventure qui nous attend,
Lever la flamme au delà du vent,
Revoir mes frères, semer la joie…
Les  GOODWILL GAMES SONT LA !’’
Apres une pause de sept ans, les  
légendaires  ‘’ GoodWill Games ‘’ 
sont de retour ! Ces jeux surnommés  
»  Jeux olympiques des scouts « sont 
la plus grande fierté du Groupe Saint 
Joseph School, Cornet Chahwan.
Fondé en 1966, notre groupe est 
pionnier dans l’organisation et la 
création de grands événements 
toujours très attendus dans le 
calendrier scout.
Les Good Will Games sont une 
manifestation massive qui comporte 
un camp de 4 jours, des compétitions 
sportives, de longues nuits de 

divertissement  sain et des activités  
amusantes.
C’est un lieu privilégié pour créer des 
liens d’amitié qui resteront gravés 
dans le cœur de tous.
Du 19 au 22 aout, 900 membres des 
Scouts du Liban se retrouvent au 
Campus de Saint Joseph et participent  
à de diverses activités sportives  = 

football, rugby scout, basket  ball, 
hand ball, ping pong, ballon chasseur 
et natation.
La joie scoute embrasse le village 
de Cornet Chahwan, comme elle l’a 
toujours fait. Le Groupe Saint Joseph  
School vous remercie, habitants de 
Cornet Chahwan, pour votre aide et 
votre support.  Que Dieu vous bénisse.   

Sera Saad 
Groupe SJS

http://www.facebook.com/goodwillgames

LES “GOODWILL GAMES”
 Groupe Saint Joseph School

 I am glad I belong to the 21st century! 
I wake every morning to the 
alarm sound of ”Alors on 
dance“ on my cell-phone, and 
the first thing I do is turn off 
the AC, turn on my laptop and 
check if anyone wrote on my 
wall on facebook. Then, I put 
on the coffee machine, heat 
up my cheese sandwich in the 
microwave, and done! It usually 
takes me around 3 minutes to 
fix myself breakfast. After that I 
get into my car, turn on the GPS, 
and head to work! I get to my 
internship, work all day on the 
computer, while chatting with 
my friends on bbm ”blackberry 
messenger“. During my lunch 
break, sometimes, I sit and 
skype with some of my family 
members and friends who live 
abroad, and others, I read the 
different newspapers on the 
internet just to have an overview 

of what’s happening in Lebanon 
and around the world. I just 

cannot imagine how our parents 
were able to spend just one day 
without these technological 
facilities. Come to think about 
it, our parents didn’t even own 
televisions back in the day. I 
wonder what they did in the 
afternoon, maybe they played 
cards all day? How did people 
even get to the city without cars? 
They either never went to the 
city, or used donkeys as means of 
transportation, which probably 
took them forever to get from 
one place to another. When I 
see pictures of my parents as 
children, I cannot but laugh at 
how their houses were equipped, 
no television, a huge radio that 
probably had only one fuzzy 
channel, and no air-conditioner! 
One thing I know is that I am 
glad I belong to the 21st century! 

V. G.

شبابيات
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صورة العدد
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100 االتصاالت الدولية 
112 قوى األمن الداخلي )مجاني( 
113 إبالغ عن اعطال الهاتف )مجاني( 
119 مراجعات وشكاوى )خاصة بالهاتف( 
120 اإلستعالمات 
125 الدفاع المدني )مجاني( 
140 الصليب األحمر )مجاني( 
175 اإلطفائية )مجاني( 

145 الكهرباء )مجاني( 
01/628000 المطار 
01/628000  MEA
01/445000 اإلطفائية خارج بيروت 
04/925005 - 04/925006 مدرسة مار يوسف 

 04/925528 جمعية مار منصور 
04/914471  International College
04/925025  IRAP

 04/925013 بلدية قرنة شهوان، عين عار، بيت الككو والحبوس 
04/925604  

أرقام الطوارىء

Baladieh Online presence
We are planning our online presence on the web in the near future via a state of the art website and fan pages on 
certain social media outlets where residents  will be able to interact with us, get involved and view important news 
and information that matter to them. 
Our Baladieh website )domains( currently under construction will include the following:  
• www.cornetchahwan.com, www.cornetchahwan.org
• www.ainaar.com, www.ainaar.org
• www.beitelkikko.com, www.beitelkikko .org
• www.hbous.com, www.hbous.org 
• In addition to a .gov.lb domain that will be released at a later stage 
Look for us on facebook, we will be live soon with a fan page!
Subscribe to our electronic version of this Newsletter by emailing us at eSteps@cornetchahwan.com and provide your 
mobile number if you wish to receive instant updates on important issues.  For any comments or feedback regarding 
this publication, pls email us at eSteps@cornetchahwan.com 
Stay tuned for more exciting information on this topic in future releases of this quarterly newsletter.


