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    شكـــــــــــــراً
          لكل من ساھم في جميع األعمال بغية تنفيذ وطبع ھذا التقرير            

  ونخص بالشكر أجھزة وموظفي بلدية الحـازمّية                
والمحاسب جورج مھنا



 

      ٣: ص                   ٢٠١٤/  ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

  كلمة الرئيس جان الياس األسمركلمة الرئيس جان الياس األسمر

    ! كنــّـا ونستمر ... ألّن الحازمية والصيّاد توأمان ال ينفصالن 
  

، آمن الكبير سعيد فريحة بالحازمية، حين كانت بلدة صغيرة
فرمى فيھا شبكته وانتظر صيده الوفير بصبر الصيّاد وحكمة 

  . الفارس ونظرة القائد، فكان له ما أراد بغالوة الفيروز وندرته
غاب سعيد فريحه بالجسد، فاستمّرت الدار؛ كبُرت حتى صارت 
أمبراطوريّـة إعالمية في قلب الحازمية النابض، وكانت 

عميدة القديرة، السيدة العزيزة استمراريّتـھـا بقيادة حكيمة، مع ال
  .الھام سعيد فريحه، وشقيقيھـا بسام وعصام

حاربنا سوياً الحرب؛ ھي بالكلمة ونحن بالموقف الصلب، دفعنا 
  .الثمن غالياً، ولكن بقيت الحازمية

، صّرحت العميدة الھام فريحة "ما بترك الحازمية والسما زرقا"
حين منحھا  ٢٠١٢م في المھرجان السنوي بدورته الثالثة لعا

المجلس البلدي مفتاح الحازمية الذھبي، وعرفاناً منــّا بالدور 
اإلعالميّة واإلنسانيّة، : المميــّـز الذي تلعبه على مختلف األصعدة

وايماناً بدور المرأة في المجتمع، ولمناسبة يوم المرأة العالمي 
ار رقم الذي يصادف في الثامن من آذار، اتخذ المجلس البلدي القر

:  الذي نّص في مادته األولى على ما يلي  ١٤/٣/٢٠١٣تاريخ  ٨٢
الموافــــقــة على تسمية الشارع المتفرع من طريق الشام القديم " 
بإتجاه ) دار الصياد الجديدة –مقابل مبنى الشركة العصامية (

الھام سعيد  عميدة الدار بيروت على اسم –اوتوستراد الحازمية 
على " سعيد فريحه"ن سبق له أن أطلق اسم الكبير ، وكا" فريحه 

أحد الشوارع الرئيسية المحاذية للدار التي تمنح اسمھا ألھم 
  ". مستديرة دار الصياد"مستديرة 

استكملت الدار تطّورھـا، ونھضنا نحن بالحازمية لنواكب التطّور 
وعصر العولمة، فصارت الحازمية نجمة في سماء لبنان ولؤلؤة 

   .المدائن
  

  !الحازمية اليوم، تختلف عن األمس
دأبت البلديّــة، منذ تولينا مھام رئاستھا، على اإلھتمام بالبنى 
التحتية، فصارت محط أنظار كبار المستثمرين، اللبنانيين 
والعرب؛ نشطت فيھا الحركة التجارية واإلقتصادية، اضافة الى 

ياسة الحركة العمرانية، إذ تحتضن في ربوعھا أھم رجال الس
  . واإلعالم والتجارة والفن واألدب، وھي مسرح لنشاطات مختلفة

أما في ما خّص اإلستثمارات، فالحازمية تحتضن أھم الشركات 
 Hazmieh Villageمثل  كبرىالتجارية والمشاريع ال

 BUMCشركات السيارات العالمية، نذكر منھا و Uptownو
ھم في منطقة الشرق حيث تّم تصنيف المبنى العائد لھا على أنه األ

 Mitsubishiو  Kia-Nissanاألوسط، وشركات 
اضافة الى كبرى شركات  Rasamny Younes - Hyundaiو

، وتجّمع )قيد اإلنشاء(  UCAالتأمين، ومنھا شركة سنا وشركة
شركات التأمين، كما أن أھم المصارف تتخذ من الحازمية مقراً 

  .لفروعھا

يزيّن مدخل الحازمية الشرقي مجّمع سيتي سنتر الضخم، وبقربه 
مجّمع سبينس التجاري، وغيرھا من المجمعات الرياضية مثل 

Hoops  والمشاريع الضخمة، حيث تعاونت البلدية مع أصحاب ھذه
 المشاريع الذين قاموا بفتح طرقات خاصة، على حسابھم، للتخفيف
 . من ازمة السير، ما يبيّن أھمية العالقة بين القطاعين العام والخاص

كحديقة غنـّـاء تضج بالفرح، وكخلية نحل تعّج بالحياة، ھي 
الحازمية، حتى قالت الصحف اإلقتصاديّة أّن سعر متر األرض فيھا 
أغلى من سعر الذھب، وتأكيداً على ھذه المقولة تستعد الحازمية 

مشروع سياحي وتجاري ضخم على مساحة تقارب اليوم الستقطاب 
عة من ، وھو عبارة عن مجمو(Uptown City)م م  ١٠٠.٠٠٠

من % ٣٥، اضافة الى ما يقارب األبراج السكنية والتجارية
المساحة المخصصة للفسحات الخضراء، وھي مبادرة مميّزة قّل 
ال نظيرھا في المدن اللبنانية، كما أّن الحازمية على موعد الستقب

  .مجّمع شركات معالي الوزير ميشال فرعون
ھذا باإلضافة الى مؤسسات البلدة العريقة، والتي تعتبر من الفئتين 
المتوسطة والصغيرة، وھي تنشط منذ فترة طويلة من الزمن لتأمين 
احتياجات البلدة وأبنائھا، والتي نحن حريصون، مع لجنة التجار، 

 . على استمرارھا وتفعيل دورھا
  
  عريقة باألصالة، مجبولة بالتطّور : ازميةالح

لم تكن األعمال الروتينية يوماً ھاجسنا، بل حاولنا قدر المستطاع أن 
نرتقي ببلدتنا الحبيبة الى مصاف كبرى المدن العالمية، بخطوات 
عمليّة مدروسة، وباتجاه اقامة أفضل العالقات الثقافية المميزة مع 

كون القصر البلدي مركزاً ثقافيّــاً دول العالم؛ من ھنا أردنا أن ي
وإنمائيــّـاً بقاعاته المجھزة بأحدث التقنيات، وبمسرحه ومكاتبه، 

  . وان ننسى فلن ننسى مكتبة سعيد فريحه في ھذا الصرح
الحازمية سبّاقة، حيث كانت البلدية األولى التي استحدثت نظام 

نى التحتية ، وأجرت مسحاً شامالً للبGISالمعلوماتية الجغرافية 
والفوقية، وراقبت شوارعھا الرئيسية والفرعية بأحدث التقنيات، 
حتى استحقت تنويه فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان الذي رعى 
  . حفل افتتاح القصر البلدي وكّرمنا بحضوره الغالي بشكل استثنائي

وبعد، تتجذر العالقة المتينة، يوماً بعد يوم، بين بلدية الحازمية 
د، وكلّما توطدت ھذه العالقة، كلما لروس الدار، دار الصيوع

  . أثمرت تميّزاً وابداعاً 
كانت الصياد، اإلستثمار األول في الحازمية، ورغم تعّدد المشاريع 
في حازميتنا اليوم وتنّوعھا، وامتدادھا اإلقليمي، تبقى دار الصياد 

  !حجز الزاوية وركن األساس وقلب الحازمية
 

جان الياس األأسمر كلمة الرئيس  

٢٢/١٢/٢٠١٤تاريخ  ٣٠٦٨العدد  –افتتاحية مجلة الشبكة   



 

      ٤: ص                   ٢٠١٤/  ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

  التزفيت الشامل لطرقات الحازمية التزفيت الشامل لطرقات الحازمية 

   المرحلة األولىالمرحلة األولى
مجلس البلدي القرار رقم ، اتخذ ال١٠/٩/٢٠١٤بتاريخ 
اعادة تأھيل  القاضي بالموافقة على ارساء التزام ١٨٩

وتزفيت طرقات الحازمية على مؤسسة جورج ابي حبيب 
خمسة مليارات (ل ل   ٥.٣١٨.٧٤٣.٠٠٠بمبلغ وقدره 

وثالثمائة وثمانية عشر مليون وسبعمائة وثالثة واربعون 
أقر المجلس البلدي تكليف شركة ، وقد )نيةالف ليرة لبنا

متخصصة لمتابعة دراسة وتنفيذ مشروع تزفيت كامل 
و  ٢٠١٤لطرقات الحازمية على مرحلتين خالل عامي 

على  ان يشمل المشروع انشاء األرصفة حيث  ٢٠١٥
  . أمكن وتزييح الطرقات ووضع المسامير الفوسفورية

ة حيث استحقت يّ ـا المناقصة فجاءت بمواصفات عالأمـّ 
تقدير المراجع الرسمية المختصة، وقد باشر المتعھد بتنفيذ 
اشغال صيانة البنى التحتية لبعض الطرقات، على أن 

لك تكون ، وبذ٢٠١٥تنتھي كافة األعمال منتصف العام 
  . طرقاتھا لتليق بأبنائھا وزّوارھا الحازمية قد أھـّـلت معظم

  
 : وقد أوضح المتعھّد النقاط التالية

 ما ھي الطرقات التي يتم تأھيلھا اليوم
  )PINOفرن (ولغاية أول طريق الزحيما ) قرب البحصلي(س من ساحة الحازمية شارع مار روك −
 .الشارع الممتد من محطة جبور ولغاية مستديرة جورج الفغالي −
  . شارع سيل –مارت تقال  −

  ١٨٩/٢٠١٤نص القرار  رقم 

نقل الرئيس مكتبه الى طرقات الحازمية ليشرف 
  بشكل مباشر على عملية التزفيت



 

      ٥: ص                   ٢٠١٤/  ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

  التزفيت الشامل لطرقات الحازمية التزفيت الشامل لطرقات الحازمية 

    المرحلة األولىالمرحلة األولى
  

  .ھا العملية منذ البداية وحتى نھايتھاشرح كيفيّة التزفيت والطبقات، والمراحل التي تمّر ب
و تأمين المواقف للسيارات  قساطل تصريف مياه األمطارجية من جھة ذتكون نموكي طريق ليتم التخطيط ل

  .يتم برش الطريق حسب الحاجة، ثم واألرصفة عند االمكان
كون سماكة ھذه حيث تزمة يصل الى مستوى الشقالت الال الى ان tout venant ـتجھيز الطريق من ال بعدھا يتم

سم بعد ٧سم الى ٣كتھا من التي تتراوح سما Pass Zeroطبقة  يتم تزفيتمن بعدھا ، سم١٥سم الى ٧الطبقة من 
  .ذلك لتجليس الطريق من اي اعوجاجالحدل و

ــر المشـاكل التي قد تطرأ على أن ـظھ، وكي تتأخذ شكلھا الطبيعيكي  بعد ھذه المرحلة، تترك الطريق لترتاح
  .سم حسب شقالت الطريق٧سم الى ٥من  سماكتھا الطبقة األخيرة التي تتراوحيصار الى تزفيت 

  
  ما ھي األعمال التي يشملھا تأھيل البنى التحتية؟ 

  شجرحفر جور لزرع ال ،د كابالت ألعمدة االنارة الجديدةتمدي األمطار،مياه شبكات  قساطل الصرف الصحي،
  
  
  الى متى سيمتد العمل وما ھو التاريخ المرتقب لإلنتھاء؟  

  . ٢٠١٥العام  صيف من المتوقع أن تنجز جميع األعمال قبل نھاية
 

  : المرحلة األولى

حفر الطريق لتمديد 
  البنى التحتية 

وكانت بلدية 
الحازمية قد رفعت 

كتباً الى جميع 
المراجع المختصة 

ة األعمال إلنھاء كاف
قبل بداية عملية 

التزفيت منعاً إللحاق 
األضرار بالطرقات 

  .في ما بعد

تمديد قساطل 
تصريف مياه 

األمطار 
بمواصفات 
  عالميّة



 

      ٦: ص                   ٢٠١٤/  ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

  التزفيت الشامل لطرقات الحازمية التزفيت الشامل لطرقات الحازمية 

   المرحلة األولىالمرحلة األولى

انشاء ريغارات 
من  جديدة للتمكن

استيعاب تدفق 
المياه كي ال 

تتحّول الطرقات 
في المستقبل الى 
مستنقعات من 
  جّراء الشتاء

تموذج عن الطرقات 
 –طريق جبور :  المنفّذة

  مارت تقال 

  )عملية برش الزفت(

الطريق بعد انتھاء المرحلة 
  األولى من التزفيت

ة جبور بعد انتھاء المرحلة طلع
  التزفيت األولى من

  تزفيت شارع جورج الفغالي

  )نموذج(

  ...وال تزال األعمال مستمرة 



 

      ٧: ص                   ٢٠١٤/  ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

  ماذا عن أضرار العواصف ؟ ماذا عن أضرار العواصف ؟ 

    طريق الزحيماطريق الزحيما
  

على الطريق المذكور، إال أّن ) بحجم سيارة تقريباً (سقطت صخرة ضخمة  ١٥/١١/٢٠١٤يوم السبت الواقع فيه 
العناية اإللھية تدخلت فحمت من حصول كارثة كبرى، ألّن الحادثة وقعت عند الساعة السادسة والنصف، حيث لم 

انھا، ولم تقم بفتح الطريق، ولم تسمح بذلك، ألّن يكن السير كثيفاً، وقد عمدت بلدية الحازمية الى ترك الصخرة مك
  . المسؤولية كبيرة جداً في حال تعّرض أحد العابرين للخطر، فمن سيتحّملھا؟

  
وكان قد أكـّــد عدد كبير من المھندسين واألخصائيين أن الطبيعة الجيولوجية لألرض خطرة، وستتسبّب دوماً في 

ال يمكن ايجاد حل سھل لتدعيمھا، لذلك عمدت بلدية الحازمية في أوائل شھر انھيارات متتالية خالل فصل الشتاء، و
تشرين الثاني الجاري الى وضع آرمات كبيرة تشير الى خطورة الواقع وتحّذر من استعمال الطريق، إال في حال 

  ).لم يأبه أحد لذلك. (الضرورة القصوى
  

ارة الداخلية، التي أحالته بدورھا الى وزارة األشغال قامت بلدية الحازمية بتحويل ملف الطريق كامالً الى وز
وطلبت تشكيل لجنة فنية للكشف على وضع الجبل ورفع تقرير بالوضع الميداني وكيفية تدارك الكوارث 

  . واإلنزالقات، وبالتالي لن يصار الى فتح ھذا الطريق قبل تأمين السالمة العامة
  
انھيار الصخور الكبيرة التي أّدت   

الى اقفال الطريق جّراء غزارة 
 األمطار والعواصف



 

      ٨: ص                   ٢٠١٤/  ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

  ماذا عن أضرار العواصف ؟ ماذا عن أضرار العواصف ؟ 

    طريق الزحيماطريق الزحيما
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لعدد  ٢٠١٣ق كان قد تعّرض في بداية العام علماً بأن ھذا الطري
ة في األرواح يمنھيارات، مّما تسبّب بأضرار جسمن اإل

نتيجة لھذه األحداث المؤسفة، قامت بلدية الحازمية . والماديات
في حينھا، بمراجعات عديدة مع عدد كبير من الوزارات 
المختصة والمسؤولين للمساعدة في الدراسة أو في اعادة تأھيل 

لطريق المذكور كونه أصبح يستعمل للعبور بين منطقة ا
الحازمية والمتن الشمالي بكثافة كبيرة للتخلص من انحباس 

المكلس، إال أنـّــه لألسف لم  –السير على طريق المنصورية 
تتلَق أيّــة مساعدة من أحد، فعمدت البلدية الى اعداد الدراسات 
الالزمة وتلزيم اعادة تأھيل الطريق بالكامل وبشكل حضاري 
ومتطّور يؤمن السالمة العامة، وقد تجاوزت التكاليف الملياري 

  . ليرة لبنانية مما حّمل البلدية عبئاً كبيراً جداً 
، ٢٠١٣يد افتتاح الطريق في نھاية شھر تشرين الثاني من العام أع

بعد تعّرض البلدية لعدد كبير من المراجعات من مراجع رسمية 
مختلفة، كان آخرھا من فخامة رئيس الجمھورية اللبنانية العماد 
ميشال سليمان خالل افتتاح القصر البلدي في الحازمية بتاريخ 

٢٤/١٠/٢٠١٣ .  
الحازمية ترغب في اعادة افتتاح الطريق، ألن الخطر بقي قائماً رغم األشغال الضخمة التي نفّذت، لم تكن بلدية 

الطريق الواقع بين قناطر زبيده والسد على من حيث أكــّـد معظم المھندسين والخبراء الذين كشفوا على جزء 
الى انھيارات، علماً بأنـّـه من الصعب واإلمكانية الدائمة للتعرض  )الجرف الصخري(  خطورة الطبيعة الجيولوجية

 . ايجاد الحلول الناجعة لھذه المشكلة

انھيار التربة والصخور 
دعم المنّفذةرغم جدران ال  

 انجراف التربة في قسم من الطريق جّراء ھطول األمطار
 مّما أدى الى انزالق سيارة المواطن 

 جوزف صفير ووفاته
  ٢/١/٢٠١٣بتاريخ 
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  الفرنسية الفرنسية   ––زيارة تقنية الى مقاطعة األود زيارة تقنية الى مقاطعة األود 
  CCGGLLUUمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة  منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة    

تاريخ  ٢٠٧بناء على قرار مجلس بلدية الحازمية رقم 
القاضي بالموافقة على المشاركة في زيارة   ٢٥/٩/٢٠١٤

تقنية الى مقاطعة األود الفرنسية المنظمة من قبل منظمة 
ف رئيس المجلس المدن والحكومات المحلية المتحدة، وتكلي

 عضو(تّم تكليف السيد ھوفل بربريان  البلدي اإلستكمال،
ليمثل الرئيس والمجلس البلدي في ھذا ) مجلس بلدية الحازمية

، وقد عاد  بھذا ٢٣/١١/٢٠١٤ولغاية  ١٨المؤتمر،من 
  : التقرير

  
  :أھداف الزيــــــــــارة

  
 خدمات من وتقّدمه من مشاريع به تضطلع ما وعلى الفرنسية األود مقاطعة في المتوسطة البلديات بعض عمل على التعرف

  :منھا نذكر متعّددة مجاالت في
 

 بما البلدية السياسات ووضع والتراثية السياحية المقّومات إبراز −
 معھا ينسجم

 السّكان مع التواصل −
 العالمي التراث مواقع إدارة −
  للمدن وتجّمعات شبكات ضمن العمل −
 األعمال وحاضنات اإلقتصادية الحركة دعم في البلدية دور −
 حياءاأل تأھيل وإعادة الُمدني التنظيم −
 الدولي والتضامن للتعاون الثالث األود مؤتمر في المشاركة −
 اللبنانية البلديات بين ما والمعارف الخبرات تبادل تعزيز −

 الفرنسية المحلية والسلطات
 بين ما ثنائية تعاون مشاريع إقامة إمكانية عرض −

 الفرنسية المحلية والسلطات اللبنانية البلديات
  

  : اإلستفادة منهالتي يمكن اإلستعانة بمضمونھا و بعض األفكار المطروحة،
التركيز على عنصر الشباب حيث يصار الى انتخاب مجلس ظل للشباب الذين ال تتعّدى  :العمل البلدي −

ً من قبل المدارس العاملة ضمن النطاق البلدي، حيث يكون دورھم اإلطالع ومناقشة  ١٧أعمارھم  عاما
 . دي والمشاركة في اتخاذ البعض منھا، خصوصاً تلك المتعلقة بھمالقرارات الصادرة عن المجلس البل

 
العمل على اشراك المجتمع المدني في قرارات عديدة، تصب بموضوع انماء البلدة  :المجتمع المدني −

 . وتطويرھا
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  الفرنسية الفرنسية   ––زيارة تقنية الى مقاطعة األود زيارة تقنية الى مقاطعة األود 
  CCGGLLUUمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة  منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة     

   :الحركة اإلقتصادية −
  

تفعيل العجلة اإلقتصادية ضمن نطاق البلدة من خالل اعتماد يوم واحد 
في األسبوع، يصار الى تحديده مع اللجان التجارية المحلية، إلنشاء 
اسواق  تجارية شعبية متنقلة،  في شوارع سكنية أو غير تجارية 

 ).اسواق تجارية ضعيفة(معروفة 
 

سواء في الشأن العام  ايجاد فرص عمل للمقيمين ضمن النطاق البلدي،
او بالتنسيق مع المؤسسات الخاصة العاملة ضمن النطاق ) البلدية(

 ً  . البلدي أو التي تنشأ حديثا
  

شراء األراضي الزراعية، واعادة تصنيفھا لتصبح من الفئة السكنية او 
التجارية، واعادة فرزھا وبيعھا بأسعار مرتفعة، على أن تستعمل 

ل ھذه العمليات التجارية الى تحديث البنية األرباح الناجمة عن مث
 . التحتية ضمن نطاق البلدة

  
علماً بأّن ھذه األفكار المطروحة، يتعّذر تنفيذھا بالطريقة الناجعة ما لم تـُــقر الالمركزية اإلدارية التي تسمح 

  . ـــــابحرية التحّرك والعمل للبلديات، وتأمين اإلستقاللية المادية واإلدارية لھـــــــــ
  

 Lézignan-Corbières، بلدية )دار الشباب والثقافة(  Narbonneتخـلـــّـل المؤتمر زيارت تقنية الى بلدية 
، زيارة )بلدية وكيفية التنسيق في ما بينھا ٣٠عرض للمشاريع اإلقتصادية واإلجتماعية وعرض لمشروع يضم (

  . Blagnacة ، بلدToulouseفي مدينة  Airbusالى مصنع لجمع طائرات 
والسيد ) المكلفة بشؤون التنمية والتعاون( Annick GIRARDINتكلــّـلت زياراتنا بحضور معالي الوزيرة 

André VIOLA )رئيس مقاطعة أود الفرنسية .(  
  

 السيد ھوفل بربريان  
 خالل احدى جلسات العمل

 الوفد اللبناني المشارك
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  الرياضة في الحازميةالرياضة في الحازمية

    نادي شباب الحازمية بقيادة الكابتن اميل ابو صافينادي شباب الحازمية بقيادة الكابتن اميل ابو صافي
  
  

استضاف مجّمع جان الياس األسمر الرياضي، 
مباراة وديّــة  ١٦/١١/٢٠١٤يوم األحد في 

بين  فريقي نادي شباب الحازمية ونادي دير 
دون بوسكو حصون بقيادة الكابتن رودريغ 

مصري (  AYZEE ELIAواألب متى 
  )الجنسية

 
  

    :اميل ابو صافي الكابتن
ھا، تدّرب على يد عدد من كبار المدربين من بينھم أحمد صالح، ب هوالدتعلـّـق ھا بسبب أحّب كرة القدم منذ الصغر، وعشق 

خاض عدد من المباريات المحلية ضّد الكثير من الفرق، وكان نصيبه . ، والكابتن جوزف ابو مراد)من رومانيا(بغضان 
  . الفوز بغالبيتـھـا

  
  ) سنة ٢٥ -١٦الشباب / سنة  ١٦- ١٤األشبال / سنة     ١٤-١٢ون ئالناش(ى ثالث فرق بحسب األعمار  تقّسم الالعبون ال

  
  : دقيقة، وجاءت النتيجة على الشكل التالي ٤٠خاض المشاركون ثالث مباريات، مدة المباراة حوالي 

  
لصالح الحازمية وقد سّجل (  ٢/  ٤  :ونئالناش

 - )  ٢جوزف حبيقه عدد/ عماد متى / األھداف ايلي انطون 
  جحا  الحكم  شربل

  
لصالح الحازمية، وقد سّجل األھداف ( ٠/  ١١  :األشبال

مايكل سعاده /   ٤ايلي نعمه عدد /   ٥جوزف محفوظ عدد 
  الحكم زياد سويدي  -)  ميشال رحمه/ 
  

لصالح الحازمية، وقد سّجل األھداف (   ٠/  ٤  :الشباب
/  ١ھادي األحمراني عدد /  ٢روكز ابو صافي عدد 

  الحكم غسان طربيه   -)   ١دد ابراھيم ريشاني ع
  



 

      ١٢: ص                   ٢٠١٤/  ٤الفصل  –لحازمية مجلة ا

  الرياضة في الحازميةالرياضة في الحازمية

    نادي شباب الحازمية بقيادة الكابتن اميل ابو صافينادي شباب الحازمية بقيادة الكابتن اميل ابو صافي
  

بدأ اليوم الرياضي عند الساعة التاسعة والنصف بحضور 
رئيس المجلس البلدي واألعضاء ومختاري البلدة وبعض من 

الياتھا، وشبيبة مار روكس وحشود من اھل الحازمية، فع
، وامتدت نشاطات ھذا "ترويقة بلدية"اجتمع الجميع على  

  . النھار، رغم الشتاء حتى الساعة الرابعة عصراً 
  

اختتم ھذا الحفل بكلمة للرئيس جان األسمر اشاد فيھا بمستوى 
الفريقين العالي، وبنوعية اللعب التي جاءت على مستوى 
يقارب مستوى المنتخب اللبناني، وقد رّحب بضيوف البلدة 
معتبراً أن الرياضة ھي التي فازت وليس فريق الحازمية، ألن 
الروح الرياضية تقتضي التنافس الودي وما يليه من نشاطات 

  . لتفعيل وتحسين المستوى
  

قّدم األب ايزي ايليا ھدية تذكارية للرئيس، عبارة عن صورة 
عة من عدد من بلدان العالم، وتّم توزيع دون بوسكو موق

  .الميداليات على جميع المشاركين
  

ً بأن الكابتن اميل ابو صافي يقوم بتدريب شباب البلدة،  علما
خالل ايام األسبوع لمدة ثالث مرات اسبوعياً، ويساھم في نشر 

  . الروح الرياضية لدى الشباب
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  !!اإلستقالل اإلستقالل 

جرياً على عادتھا، نظمت بلدية الحازمية بالتعاون مع مدرسة اإلليزيه نشاطاً مميّزاً بذكرى اإلستقالل ھذا العام في القصر 
البلدي، حيث جابت شوارع البلدة مسيرة حاشدة حمل فيھا طالب المدرسة الرايات الملّونة بألوان العلم اللبناني على وقع 

  .لوطنيةاألناشيد الحماسية واألناشيد ا

Elysée 

انطلقت المسير ة من ملعب المدرسة في قسم الكبار، بحماية عناصر 
الجيش اللبناني المنتشرين على الطرقات الرئيسية، الشرطة وأفراد 

وتوقفت للحظات قرب قسم الصغار الذين كانوا يحملون األعالم 
اللبنانية، لتصل بعدھا الى مبنى البلدية حيث كان في استقبال 
المتعلــّمين الرئيس جان الياس األسمر واألعضاء والمخاتير وحشد 

  . من األھالي

ومدير المدرسة األستاذ ايلي مسلـّـم،  يبلداستعرض رئيس المجلس ال
بعد النشيد الوطني اللبناني ونشيد الحازمية، سلـّــة من حرس البلدية 
الذين أّدوا التحية للعلم اللبناني، ليبدأ بعدھا العرض العسكري 
والرياضي والفني الخاص بالطالب، فتقّدمتھم الخيّالى، ثم أفراد 

ب المدرسة، فحملة األعالم والبراعم الصليب األحمر اللبناني من طال
وأفواج األلعاب الرياضية والفنية الذين أّدوا عروضاً ورقصات معبّرة 

  .من وحي المناسبة

كلمة الرئيس جان الياس األسمر لمناسبة 
 اإلستقالل

جيشنـا أبّي .... استقاللنــا مسؤوليــّــتــنــــا 
 !وحـارس إستقاللنـا 

ھذا ھو فخر !   ھذا ھو اإلستقالل 
لبنـاننـــــــــــــا كما أّن اإلليزيـه فخر الحـازميـّــة 

  !وأبنائھـا 
إننـا نعتز بباني ھذا الصرح التعليمي ومؤسّســه، 

يلي صخرة العلم والمعرفة، الصديق األستاذ ا
  .مسلــّـم

، ٢٠١١بدأنـا ھذه اإلحتفالية المشتركة في العام 
فصارت تقليداً سنويـّــاً نأمل أن يستمر ألجيال 
وأجيال قادمة، كي يبقى اإلستقالل متجذراً في 
نفوسنـا، وحب الوطن في قلوبنـا، وجيشنـا تــاج 

  !وإكليل غار نعتز ونفتخر به
مركز يعود اإلستقالل ھذه السنة بغصـّــة، 

الصدارة في الدولة اللبنانية مغيّب بغياب رئيس 
فال استقالل حقيقي دون رئيس ... الجمھوريـّــة 

دولة المؤسسات ... دون دولة قادرة وعادلة ... 
  !والقانون التي نطمح لھا 

تـحيـّــة تقدير الى الھيئة التعليميـّــة في ھذه 
... م أنتم تالميذ اليو... المدرسة العريقة، وإليكم 

  !حــُــماة اإلستقالل  وھذا الوطن... رجال الغد 
نبقى ... يداً بيد ... والى اللقاء في مناسبات قادمة 

 !لتحيا الحازمية ويحيا لبنان
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  !!اإلستقالل اإلستقالل 

 

بعدھا، كانت كلمة للطالب عبّر فيھا باسمھم سعد شيا عن 
لفراغ في القصر الرئاسي الذي االحزن الكبير في القلوب من 

يبعد امتاراً قليلة عن الحازمية، ومن األحداث األليمة التي يمّر 
بھا لبنان، وأعرب باسم الطالب وادارة المدرسة  عن فخر 

تھم العسكرية التي تحمي الوطن وتحفظ سالمة زمالئه بمؤسس
  . اراضيه

ثم كانت كلمة لمدير المدرسة األستاذ ايلي مسلــّم الذي تحدث 
عن معاني اإلستقالل التي تتعدى التضحية بالروح لتشمل البناء 
والتنمية اإلجتماعية في المجاالت كافة، وتوّجه الى التالميذ 

ك بالعلم والمعرفة بضرورة حماية الوطن من الفتن، وذل
ومحاربة الجھل ونبذ الطائفية البغيضة، كما شكر رئيس 

لجعل المجلس البلدي واألعضاء والمخاتير على سعيھم الدائم 
محلية الحريصة على تأمين الخدمات الالبلدية نموذجاً باإلدارة 

  .للمواطنين بجودة عالية ووفق المعايير المطلوبة

Elysée  -   تابع 

ثانوية السيدة للراھبات 
ياتاألنطون

بمناسبة عيد اإلستقالل، نظّم قسم الرياضة في ثانوية 
الحازمية والجمھور نھار  -السيّدة للراھبات األنطونيات

ً  ،١٩/١١/٢٠١٤بعاء األر سباق "رياضياً تمثّل بتنظيم  يوما
برعاية رئيس بلدية الحازمية األستاذ جان األسمر " اإلستقالل
  :تحت شعار

  "كلّنا للوطن، كلّنا مع الجيش"
  

تلميذ وتلميذة  ٨٠٠وقد شارك في ھذا السباق حوالي 
من قسم الصغار في الحازمية، حيث انطلق المتسابقون من 

ة السيدة للراھبات األنطونيات سالكين مستديرة أمام ثانوي
  . تقال وصوالً إلى المدرسة تمار

  
سادت أجواء من التسابق المرح بروح رياضية  

حقيقيّة وتنظيم ومشاركة فّعالة ساھم بھما جميع العاملين في 
  .  المدرسة، وعدد كبير من موظفي وشرطيّي البلدية

 

يسرني أن أتقدم من مجلسكم الكريم رئيساً وأعضاء بالشكر " 
للمساعدة الفنية والتدابير التنظيمية التي قمتم بھا، كما أشكر المفّوض 

جھودكم في اضفاء أجواء  وقد ساھمت(...) المسؤول وأفراد الشرطة 
أدامكم هللا في خدمة الشأن العام وأدام الحازمية . آمنة ونجاح اإلحتفال

  " بلدة مميزة بفضل بلدية مميزة
 األخت نزھا خوري –المديرة 

  كلمة األستاذ ايلي مسلــّم  
 مدير مدرسة اإلليزيه
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  ٢٠١٥٢٠١٥ميالد العام ميالد العام       **    !!أملنـا ومستقبلنا أملنـا ومستقبلنا ... ... صغـاُرنـا صغـاُرنـا 

احتفلت بلديـّــة الحـازمية مع أطفال البلدة بعيد الميالد، حيث لبّــى ما يقارب األلف طفل دعوة المجلس البلدي لمشـاھدة 
الجديدة، التي تالھـا توزيع ھدايا قيّمة من البلدية بواسطة سيدات لجنة  Santa, Noel et mille merveilles مسرحية

 .الثقافة والمھرجـانات
  

داية الحفل رئيس المجلس ألقى في ب
البلدي السيد جان األسمر كلمة 
ترحيبيّة بالحضور، حيث أشار الى 
أّن األطفال ھم عنصر أساسي لبناء 
غد أفضل، وأكـّــد أن فرحتـھم في 
ھذا النھار المميّز ھي أثمن ھدية 
للمجلس البلدي، مشدداً على أن العيد 
ال يكتمل إال برضى الكبار الذين ھم 

نا في ھذه الحياة سبب وجود
األطفال الذين  وبضحكة من مباسم

، وفي ھذا السياق ھم استمراريتنـا
عضو (شكرت السيدة سيلفيا دعيبس 

لجنة مسؤولة  –المجلس البلدي 
) الثقافة والمھرجانات في البلدية

الرئيس على حضوره ومشاركته 
األطفال فرحة العيد رغم الظروف 
األليمة التي تمّر بھا عائلته، وقد 
دعت جميع األطفال المشاركين 
لتوحيد الصوت والغناء له في بادرة 
لترطيب األجواء فسادت أجواء 

  .عائلية غمرتھا األلفة والمحبة
 

 !األنطونية على مشاركتكم بالتنظيم –شكراً كشافة اإلستقالل 



 

      ١٦: ص                   ٢٠١٤/  ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

  ٢٠١٥٢٠١٥ميالد العام ميالد العام   **    فخرنا واعتزازنـــــــــافخرنا واعتزازنـــــــــا... ... كباُرنـا  كباُرنـا  

لمناسبة حلول األعياد المجيدة دعا 
رئيس وأعضاء مجلس بلدية الحـازمية 

 ٦كبار البلدة الى حفل غداء يوم السبت في 
في القاعة العلوية للقصر  ٢٠١٣ – ١٢ –

 ٢٠٠البلدي وقد لبـّــى الدعوة ما يقارب 
 قّدم لھم المجلس البلدي الھداياعائلة حيث 

ة رمزية والمعايدات السنوية المخصصال
  .لھم

  
افتتحت السيدة سيمون عيراني 

مسؤولة لجنة  –عضو المجلس البلدي (
حفل ) الشؤون اإلجتماعية في البلدية

الغداء، مرّحبة بالجميع، معتبرة أن البسمة 
  ھي أفضل دواء لمواجھة مصاعب الحياة، 

  
وأّن كّل يوم عيد ما دامت أواصر الصداقة تجمعنـا، 

فات، فإّن المحبة تجمعنا مھمـّـا باعدت بيننا المسا
، ونبقى سوياً "الخبز والملح، الحلو والمر"لنتقاسم 

  . متحدين ألجل الخير العام
ثّم كانت وصلة لضاحك الليل ايلي أيوب أمتع فيھا 
الحضور بنكاته، ورفـّــه عنھم، فكانت الضحكات 

" وعد"تتعالى مع كل نھفة، كما أطّل الفنان 
ة من األغاني التراثية والدبكة التي ألھبت بمجموع
  . الحضور

  
  
  
  
  
  
  
  

ً بالضيوف،  شكر الرئيس كل من لبى الدعوة، مرحبا
تجمعنا "معتبراً أن العيد يبدأ اليوم وال ينتھي طالما 

  " المحبة
 



 

      ١٧: ص                   ٢٠١٤/  ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

  ٢٠١٥٢٠١٥  نشاطات رعائّيـــــــة  لمناسبة عيد الميالد نشاطات رعائّيـــــــة  لمناسبة عيد الميالد 

  رعيـّــة مارت تقال 
أحيت رعية مارت تقال برنامج احتفاالت عيدي الميالد  ورأس السنة  

وقد كان . بباقة من النشاطات التي شھدت حشدا كبيرا من المؤمنين 
من قداس افتتاحي مع عيلة ، الفرح والمشاركة في صلب كل األعمال

مع ما   معرض الطالئع والفرسان في ساحة الكنيسةالى مارت تقال  
البربارة مع عيد سھرة ، فتخلله من برامج خاّصة باألوالد والزائرين

  ولد  ١٣٠أجمل زي لألوالد في قاعة اجتماعاتھم ضمن حفلة جمعت 
 

رياضات روحية لسيدات أخوية مارت تقال و لشبيبة مارت تقال في كما تّم تنظيم 
اليرزة  –يدة الوحدة قاعة الرعية ولجماعة الصالة مع الجماعات األخرى في دير س

ننسى اليوم  ، والسھرة توبة واعترافات في الكنيسة قبل حلول العيد باإلضافة الى ، 
الطويل الترفيھي لألوالد مع  الطالئع والفرسان بمعية المسؤولتين تقال صفير 

  .طفالن يّدمت خالله الھدايا ألكثر من خمســُــقحيث الخوري ولين تابت ومعاونيھما 
مع جوني عواد وزوجته في الكنيسة الى ريسيتال  عية مع عيلة مارت تقال الردعت 

حضره كھنة الرعية والشمامسة واالكليريكيين، ورئيس المجلس البلدي جان  نانسي 
  . األسمر وقرينته الدكتور ناديا ، وحشد من المدعوين

 ّوج األسبوع األخير بعشاء رعائي ضم مسؤولي واعضاء الجماعات والجمعياتت
  .ومنھا مار منصور دي بول

  

 
 

  
  

نظمت رعية مارت تقال عشاؤھا السنوي الخيري األول في األول من 
تشرين الثاني في فندق حبتور، دعماً لمشروع شراء العقار التابع 
للكنيسة لتخصيصه مواقف لسيارات المصلين، حيث أحيا الحفل 

عاد شخص و ٧٠٠وقد حضر الحفل أكثر من  الفنان عاصي الحالني
  .$ ١٢٠.٠٠٠بريع قــُـّدر بحوالي 

  

  : ، أبرز ما جاء فيھا)عضو لجنة الوقف(كلمة للمحامي لبيب حرفوش تخلل حفل العشاء 
  .بل ھو رقم قراركم أنتم ھذا ليس رقم قرار صادر عن مجلس األمن الدولي،.. .١٣٥١" 

رقم تمسككم بھذه . إنه رقم عطائكم السخيّ . ١٣٥١ .كنيسة مـارت تقـال: إنه رقم العقار الذي اشتريناه لكنيستكم أنتم
لم يتردد الخيّرون، . ألف دوالر من ثمن األرض ٧٠٠في أربعة أشھر، جمعنا  الكنيسة التي تستظل الحازمية ببركتھا،

  .فكل الشكر لكم، ولجميع أصحاب األيادي البيضاء الذين ساھموا بتبرعاتھم. بل ھبّوا لتحقيق الحلم

  توى راقي حفلة رعائيــّـة بمس
  المواقف -والھدف استكمال ثمن العقار 



 

      ١٨: ص                   ٢٠١٤/  ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

  ٢٠١٥٢٠١٥  نشاطات رعائّيـــــــة  لمناسبة عيد الميالد نشاطات رعائّيـــــــة  لمناسبة عيد الميالد 

  باسم أھالي الحازمية، نوّد الليلة أن نشكر سيادةباسمكم جميعاً، و  
المطران بولس مطر الجزيل االحترام، الذي لوال كرمه وتفھمه، لما  

  .استطعنا أن نكسب ھذا الرھان
أما أنت، يا قدس األب الفاضل جورج بدر، كاھن رعيّة مـارت 

لقد أدركت أن التصميم يھّز الجبال، وقد كان شعارك دوماً ، تقـال
وأيقنت أن . ، فصممت"سر ببطء، ولكن ال تعد أدراجك للوراء"

  .اإليمان يصنع المعجزات، فاتكلت عليه
لم تكن مھلة األشھر األربعة لتكفي، لوال الدعم الكبير الذي أّمنه 

لقد . ن األسمرلنا رئيس المجلس البلدي في الحازميّة األستاذ جـا
جعل األستاذ جان قضية شراء العقار أولويةً،ووضع كل أجھزة البلديّة 

بتصرف المشروع، وأّمن لنا التواصل مع كافة القطاعات في منطقة الحازميّة، وكان له 
وأكثر من ذلك، فإن المجلس البلدي . الفضل في تمكيننا من تجاوز الصعوبات التي واجھتنا، وما أكثرھا

إن مئة ألف شكر ال تكفي للتعبير عن امتنان الحازمية لالستاذ . األستاذ جان األسمر، تبرع بمبلغ مئة ألف دوالربرئاسة 
 " . األسمر جان
  
  

  

  

  

  

  

  

وثانيًا لصاحِب السيادة ِالذي غمَرنا  ،وإذا كان ھناك من شكٍر، فھو أّوالً إللھنا الذي اتضع وُولِد فقيراً في مغارةٍ 
 نشكر رئيس بلديّتِناكما  ،نطوان مقصودوال ننسى المدير الحالي الخوري أ، معنا ه اليومَ بحبِّه وبحضورِ 

لحضوِره اليوم معنا ونشكر لجنة الوقف وكلَّ من حضَر ليشھَد لوالدتنا الجديدة األستاذ جان الياس األسمر 
مدرستِنا سائلين هللا معكم أن ونھضتنا والشكر األول واألخير لكم أنتم األھالي الذين تضعون ثقتَكم فينا وفي 

نكون كلُّنا دائماً على قلٍب واحٍد وفكٍر مشترك وھو فكر المسيح أن نكون شھوًدا للمحبة ِوالعطاِء في قلِب العالِم 
 ".ونضيُء الطريَق لَمن حولنا إلى ربِّنا الُمعطي األّول والخالق والمحبّ 

نظمت مدرسة مار روكس  الرعائية، ريستال لمناسبة عيد الميالد 
بحضور سيادة المطران بولس مطر، وھو يعتبر دفعاً إلنطالقة 
جديدة لھذه المدرسة،، وقد كانت كلمة لألب شربل موسى من 

  : أبرز ما جاء فيھا

ھو الحلُُم اليوَم يتحقُّق بوالدٍة جديدٍة بعد زمٍن دام كثيراً ھا "
وجوُدكم ھنا ھو أوُل شھادٍة لوالدتِنا الجديدِة ھو أوُل . انلمدرستِ 

عنايٍة لھؤالء األطفاِل الذين يعيشون من اعطنا خبزنا كفاف يومنا 
  .وھم اليوم في عيد ميالٍد حقيقيٍّ بوجوِدكم الدائم والمعطاء لمدرستِنا

  رعيّـــة مار روكس



 

      ١٩: ص                   ٢٠١٤/  ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

  نشاطات ميالديـّــة بلديـّـــة نشاطات ميالديـّــة بلديـّـــة 

 

شاركت بلديـّـة الحازمية، ممثلة بعضوي المجلس البلدي أسعد كنعان 
وھوفل بربريان والمسؤول اإلعالمي روي حرب في برنامج عيّد معنا 

بلدية للمناسبة األعياد، حيث قدمت ا LBCIالذي يعرض على شاشة 
  . مجموعة كبيرة  من الھدايا القيّمة

البرنامج من اعداد ديديه معوض، وقدمت الحلقة اإلعالمية ريمي 
  . درباس سليمان

كتب السيد اسعد كنعان، على السجل الذھبي، باسم البلدية رئيساً 
ال حدود للعيد سوى الفرح، تعالوا نكون يد هللا على "وأعضاء 
  !"األرض

كمل لبّت بلدية الحازمية دعوة مدرسة البرج الدولية، 
بشخص مديرھا األستاذ مفيد الخليل، حيث قّدم  كورس 
المدرسة ريسيتاالً مميّزاً لمناسبة عيد الميالد المجيد، 
ً مرة جديدة أن ال حدود للعيد وال طائفة له، فالعيد  مثبتا

ذات متصالحة مع هللا النفس مطمئنة الحقيقي ھو 
  !والقريب



 

      ٢٠: ص                   ٢٠١٤/  ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

  زينة الشوارع في الحازميـّـــة زينة الشوارع في الحازميـّـــة 

   ١١/١١/٢٠١٤تاريخ  ٢٤٨اتخذ المجلس البلدي القرار رقم 
وقد جاءت النتيجة مبھرة،   Light visionالقاضي بتلزيم تصميم وتركيب زينة خاصة لشوارع البلدية الى شركة 

الكھرباء، ألنــّه تم وصلھا على فأدخلت فرح الميالد الى قلوب السكـّـان والمارة في الشوارع المضاءة، رغم انقطاع 
  . شبكات المولدات الخاصة ضمن نطاق البلدة



 

      ٢١: ص                   ٢٠١٤/  ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

  الحازمية الحازمية   ––زيارة الجمعية الخيرية للسيدات زيارة الجمعية الخيرية للسيدات 
  الى دار البلديــّـة الى دار البلديــّـة 

 

  الرئيس والقائد واألخ جان األسمر، 

رمكم  ـاعة، وبك ـة والشج واقفكم األبيـّـ ـرفتم بم عـُـ
ّل من يمر بضائقة،  دائم بجانب ك وفكم ال ائكم ووق وعط
ماديّــة كـانت أم معنويـّــة، حتى صرتم ملجــأ ومصدراً 

  لألمـان، 

ين التطوير مزجتـم بين الشق اإلنساني و اعي وب اإلجتم
ا  ي نفضت عنھ ة الت دتنا الحبيب ى بل فتموه عل ذي أض ال

ار  ة"غب تثمارات " القري م اإلس ة ألھ بحت مدين وأص
  ومسكناً لنخبة الشخصيات في المجتمع اللبناني، 

ة  ة العراق ي مدين ّذرة ف رى أرزة متج م ن ـأننا بك ك
ذ  ـان، فتأخ اء والسك ى األبن ـا عل ر ظلــّـھ ور، تنث والتط

  . بيدھم نحو آفاق جديدة، ونجاحات أكيدة

ى  دي، عل ذا القصر البل ى لھ ا الرسمية األول ھي زيارتن
تو ة ىمس ارات افرادي بقتھا زي د س ت ق ة، وكان  الجمعي

ـّد الصوت  ا أن نوحـ وم أردن ا الي ا، لكنن ّل من دة لك عدي
لنقول لكم شكراً لوجودكم على رأس ھذا المجلس، شكراً 
ة، شكراً  إلنجازاتكم التي جعلتنا نفتخر باإلنتماء للحازمي

اإلنسان في زمن ... الرئيس جان األسمر ... ألنــّكم أنتم 
  . ندرت فيه اإلنسانيّــــــــــــة

  سيمون عيراني –عية رئيسة الجم

  
السيّــدة نصف المجتمع، فكيف الحال ان كانت سيّدة راقية تتمتــّع يثقافة عالية وقلب أبيض ناصع " 

ويد معطاءة تكفكف دمعة اليتيم وتبلسم جراح المريض، وأنتّن زينة مجتمع الحازمية، تعطين بال 
  .... " شكراً لكّن ولعطاءاتكّن . يةحدود، واليوم زيــّنتّن القصر البلدي بھذه الزيارة الغال

 من كلمة الرئيس جان الياس األسمر الترحيبيّة

 



 

      ٢٢: ص                   ٢٠١٤/  ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

  مـُـناسباتـــُـنـــــــــــــــــــــــامـُـناسباتـــُـنـــــــــــــــــــــــا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

أطلقت الفنانة، وابنة الحازمية، 
ماريا ايلي الغاوي مجموعة من 

حمل عنوان  CDمعزوفاتھا في 
My Mystery وللمناسبة ،

زارت رئيس المجلس البلدي 
السيد جان الياس األسمر في 
مكتبه في دار البلدية حيث 

تمنى . قّدمت له باكورة انتاجاتھا
لھا الرئيس دوام العطاء والتميّز 

قصر البلدي الوشّدد على أّن 
يفتح لھا ابوابه لتقديم أولى 
حفالتھا الموسيقيــّـة، وقد 
ھا شكرت اآلنسة ماريا ووالد

ايلي الغاوي الرئيس والمجلس 
   . البلدي على دعمھم

زار سعادة النائب آالن عون القصر البلدي 
، وقد اجتمع   ١٩/١٢/٢٠١٤بتاريخ 

شؤون انمائيّة على بالرئيس حيث تباحثا ب
  .صعيد المنطقة



 

      ٢٣: ص                   ٢٠١٤/  ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

  مـُـناسباتـــُـنـــــــــــــــــــــــامـُـناسباتـــُـنـــــــــــــــــــــــا

برعاية رئيس مجلس بلدية الحازمية  
السيد جان الياس األسمر وحضوره، 
مع اعضاء المجلس البلدي ومختاري 

 Coffee Loungeتـّم افتتاح البلدة، 
، Pain d’orفي الحازمية قرب 

   ٧/١٠/٢٠١٤بتاريخ 

فعاليات البلدة وقد تواجد عدد كبير من 
الى جانب رئيس لجنة التجار السيد 

ه التھاني جوزف خوري حيث قدموا ل
  . بافتتاح المطعم الجديد

وتثبت الحازمية، مرة جديدة، أنـّـھا 
  !مدينة اإلستثمارات الناجحة 
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  كلمة مختار الحازمية كلمة مختار الحازمية .. .. منــّـا وفينـا  منــّـا وفينـا  

    ايلي بشاره الغاويايلي بشاره الغاوي
سرد مقتطفات عن بعض العائالت التي سكنت الحازمية خالل القرن ) منـّا وفينا(نتابع في ھذه الصفحة 

  الماضي، متطرقين الى جذور ھذه العائالت وكيفيّــة قدومھا الى بلدة الحازمية التي كانت في الماضي
والمستثمرين فيھا، والخدمات  ھذا كلـّـه بفضل ساكني البلدة. فأضحت مدينة نموذجية تضاھي مدينة بيروت قرية متواضعة

الكثيرة التي تقدمھا البلدية لراحة الساكنين والمستثمرين معاً، من حيث البنى التحتية التي أنِشئت حديثاً والتي تـُستكمل على قدم 
طن والمستثمر بالراحة واألمان، وذلك كلــّـه عائد لسھر المجلس البلدي مجتمعاً على وساق، باإلضافة الى األمن وشعور الموا

  .سير األعمال، وخصوصاً الرئيس األستاذ جان الياس األسمر وتضامن أعضاء المجلس
ر قصد وفي ھذه العجالة عائلتين جديدتين نأتي على ذكرھما، وعذراً ان كان ھناك بعض السھو والخطأ، إن ُوجد فھو عن غي

 . يبقى ناقصاً، والكمال  وحدهوبحسن نية، وجّل من يخطئ، ألن اإلنسان مھما تطّور وتعلـّـم 

  الحازمية - ماروني ١٤٠/    مھنـــاآل 
  

، ١٩٤٩عام  أتت عائلة مھنا الى الحـازمية من دير األحمر
  . لقربھا من العاصمة ولسھولة العمل فيھا

  
، متزّوج من السيدة ١٩٢٤مواليد عام  فريد مخول مھنا
كان يعمل في حقل البناء، وله من . ديبه سعيد اليمونه

 –جوزف  –الياس  –طوني : األوالد الذكور أربعة
  .جورج، وبنات متزّوجات

  
د متزوجون ولھم أوال: جورج –الياس  –طوني   
  . متأھلون
   جوزف عازب    

  ماروني ١٦٤/    جــارآل الن
  

، ١٩٥٦جـاء عبدو النجـار الى الحازمية من زحلة عام 
اشترى أرضاً وبنى عليھا مسكنه . ١٩٠٢وھو المولود عام 

  . عاصمة، ومن مركز عملهلقربھا من ال CATقرب شركة 
متزّوج من السيدة ماري يوسف الحاج موسى، وله 

الياس، كلھم متزّوجون ولھم اوالد  –أنيس  –جرجس 
 ً منھم يسكن في المنزل . متزّوجون من بنات البلدة ايضا

   .  األساسي

السيد عبدو النجار يتوسط 
 السيد فريد مھنا .ولده جورج وأحد األصدقاء



 

      ٢٥: ص                   ٢٠١٤/  ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

  رسائل شكر وتقديررسائل شكر وتقدير

Son Excellence, L’Ambassadeur d’Espagne M. Milagros Hernando  

Juste quelques lignes vous remercier pour votre aimable geste, à l’occasion de la 
Fête Nationale, en nous envoyant ces belles fleurs qui ont ajouté une note de 
beauté à la décoration de notre réception le Samedi 11 Octobre 2014. 

Je saisis cette occasion, Chers amis, pour vous assurer que vous pouvez compter 
sur mon appui personnel et celui de cette Ambassade pour continuer à développer 
et promouvoir notre coopération hispano-libanaise. 

 

 ** 

The Ambassador of the Republic of Indonesia in Beirut - Mr. Dimas Samodra 
Rum 

I received with many thanks your greetings and delightful flower bouquet for the 
occasion of the National Day of the Republic of Indonesia. I take advantage of 
this opportunity to wish you and all the members of Hazmieh Municipal Council 
permanent success, happiness, and good health.  

 ** 

السيدة مي الخليل   –رئيسة جمعية بيروت ماراتون 
)٢٧/١١/٢٠١٤ (  

إن الشراكة مع مجلسكم البلدي راسخة وثابتة ونتطلع دوماً 
  .لتطويرھا بما يخدم أھدافنا المشتركة في مجال التنمية البشرية

اننا إذ نشكر لكم ما كشفتم عنه من أصالة وكبر في العالقة مع 
ل استمراره على قاعدة المحبة جمعية بيروت ماراثون لنأم

 .واإلحترام
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  رسائل شكر وتقديررسائل شكر وتقدير

  ثريا بشاره مونس 

  شامخ متل األرز اللي ما بينھز 
  وتاريخك حافل بالعز 

  و تبقى انت الرمز 
  للخدمة اإلنسانية 

  
  كل يوم في عنا عيد     بعھد ريّسنا المجيد
  والعيشة رفاھية     وبالبلدية في تجديد

  
  بيكون  طفل عايز ما    انشا بالعھد الميمون

  الحياة العائلية     ونعّوض بوجودك مضمون
  

  وما يبقى واحد مظلوم     منتمنى ھالعھد يدوم
  فلتحيـا البلديـّــــــــــــــة    ومنھتف كلنا ومنقول 

 

  

  شركة مكناس 

لعب نتقدم من حضرتكم بالشكر الجزيل وعظيم اإلمتنان على دعمكم ومساعدتكم في قبول طلبنا باستخدام م
  . كرة القدم التابع لبلديتكم، وھذا يدل على اھتمامكم بالجانب الرياضي

  

  نادي النصر الرياضي

نتوجه باسم كل شباب وصبايا النادي بالشكر 
الجزيل على كرمكم وتعاونكم واإلجازة لنا 
باستعمال ملعب الحازمية البلدي، كما نشكر 
دعمكم لجميع النشاطات اإلجتماعية والرياضية 

ادفة الى احتضان الشباب الرياضي وحمايته الھ
  . من السموم واآلفات التي تفتك بعقله وصحته

  

 



 

      ٢٧: ص                   ٢٠١٤/  ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

  مكتب األشغال وفرقة الطوارئمكتب األشغال وفرقة الطوارئ

  ! الوجه الحقيقي للحازمية... جھود استثنائية ... عمل دؤوب   : مكتب األشغال 

من يمّر في الحازمية، ال بد أن يشھد على كثافة األعمال التي 
تقوم بھا بلديّـتـھا، على مدار الساعة، ما دفع وسائل اإلعالم 
اللبنانية الى تشبيھھا بخلية نحل، ال تھدأ وال تمل من العمل 

   .المنتج

ال شك أّن رئيس المجلس البلدي، يخطط، يشرف، يوجــّـه ويتابع 
تنفيذ جميع األعمال، إال أّن ھذه المخططات ال يمكن تنفيذھا من 

ھذا . دون عمل فعـّـال من قبل مكتب األشغال النشيط في البلدية
ويعاونه ) طوني الزغبي(المكتب الذي يترأسه مسؤول األشغال 

موعة كبيرة من العّمال، ھو مزّود ومج  عدد من المساعدين،
  . بعدد من اآلليات الحديثة للنقل وللعمل

  

يتولى ھذا الجھاز تنفيذ معظم أعمال الصيانة في البلدة، باإلضافة الى األشغال الصغيرة والمتوسطة الحجم، وصيانة مستديرات 
سھم بإظھار وجه الحازمية الحضاري الحقيقي البلدة وري الشتول ورش المبيدات للحشرات والقوارض، وجميع األعمال التي ت

  . وابقائھا نظيفة وبحلـّــة جيّدة تليق بأبنائھا وزّوارھا

عن ) طوني الزغبي(عن جديد األشغال، يخبرنا مسؤول المكتب 
فرقة متخصصة بحالة الطوارئ تّم استحداثھا منذ فترة، وھي اليوم 

خمسة  ساعة في النھار، مؤلفة من ٢٤تغطي نطاق األعمال 
أشخاص مع اآلليات التابعة لھم للتدخل في  حاالت  الطوارئ، على 
سبيل المثال اإلنھيارت والفياضانات في حال ھطول األمطار الكثيفة 

، والتدخل مع اإلطفائية وارشاد الدفاع المدني الى مآخذ المياه شتاءً 
  . خالل فصل الصيف، عند نشوب أي حريق

ھذه الفرقة متواجدة لھدفين أساسين، يقول الرئيس، أوالً لمحاولة 
ً للتدخل السريع في حاالت  الوقاية من اّي حادث قد يطرأ، وثانيا
الطوارئ للحد من النتائج السلبية ألي أزمة قد تطرأ، وقد تّم 

ً من شعارنا   ، وألننا "ألننا ننتمي... ألننا نھتم "استحداثھا انطالقا
مية أن تبقى منارة في سماء البلدات، وألبنائھا وسكانھا نريد الحاز

 . أن ينعموا بالراحة التي يستحقونھا
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  مكتب األشغال وفرقة الطوارئمكتب األشغال وفرقة الطوارئ

 

  صيانة شبكات الصرف الصحي، وفتحھا بواسطة الضغط

تنظيف قنوات تصريف مياه األمطار في جميع شوارع 
  شارع سعيد فريحه : في الصورة. البلدة

تعشيب وتشحيل المستديرات 
  .واألماكن العامة

تنظيف قطاعات تصريف مياه األمطار، منعاً   درج مارت تقال : في الصورة
لتحّول طرقات الحازمية الى مستنقعات عند 

   .طول األمطارھ

مسؤول مكتب 
األشغال طوني 
الزغبي يتابع سير 

  األعمال



 

      ٢٩: ص                   ٢٠١٤/  ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

  التقرير اإلداري التقرير اإلداري 

 

 

 

  

 

  

  ) ٢٠١٤/  ٤الفصل (  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الصـــــــــــــــــــــــادرة
  المجموع  ١٢/٢٠١٤  ١١/٢٠١٤  ١٠/٢٠١٤  

  ٦  ٣  ١  ٢  محضر جلسة مجلس بلدي
  ٧٥  ٣٤  ١٠  ٣١  قرارات مجلس بلدي

  ٢١  ١١  ٣  ٧  قرارات ادارية
  ٦٤  ١٩  ٢٣  ٢٢  معامالت صادرة الى الدوائر الرسمية 

  مخـــتــــلـــــــــــــــــــــــف
 –تعاميم  –رسائل شكر  –دعوات  –طلبات 

  ٨٦  ٢٥  ٣٠  ٣١  اعالنات –مراسالت  –انذارات 

  ) ٢٠١٤/ ٤الفصل (  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الــــــــــــــــواردة
  المجموع  ١٢/٢٠١٤  ١١/٢٠١٤  ١٠/٢٠١٤  

  ٥٤٣  ١٩٧  ١٧٠  ١٧٦  منجزة ومسلـّــمة: الت المواطنين معام
  ١٢  ١١  -  ١  قيد اإلنجاز: معامالت المواطنين

  ١  -  -  ١  رخص بناء
  ٦  -  ١  ٥  رخص إسكان

  ٣٨  ٣٧  -  ١  طلبات مساعدات اجتماعية
  ٧٧  ١٩  ٢٣  ٣٥  تعاميم واردة من الوزارات

  مـــــــــختــلــــــــــــــف 
 –مأذونيات  –مراسالت  –عرض اسعار 

  ١٧٩  ٥٣  ٦٣  ٦٣  شكاوى وغيره–اعتراضات 

  عائلة  ٤٢=  عدد العائالت التي قدمت لھا مساعدات اجتماعية  

  ل ل    ٣٨.٠٠٠.٠٠٠=   قيمة المساعدات اإلفرادية   

  

  جمعيات وأندية ورعايا المساعدات التي قدمت الى 
  ل ل    ٤٤.٥٠٠.٠٠٠مساعدة بقيمة  ١٧

 المحرر جوزف النبي متوسطاً فريق العمل اإلداري

كركور كريكوريان –جوني سنونو  –ايلي الغاوي  –ريتا لمع    
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* *   النفقاتالنفقات/ / التقرير المالي  التقرير المالي  
  ٢٠١٤٢٠١٤//٤٤الفصلالفصل

رئيس ( تعويضات الرئاسة 
المسّددة خالل  )ونائب الرئيس 

 ٢٤,٠٠٠,٠٠٠  ٤/٢٠١٤الفصل 
 ٢٣١,٦٣٥,٠٠٠ رواتب الموظفين
 ١٦١,٦١٤,٠٠٠ اجور االجراء

٣٧٣,٩٤٣,٠٠٠ عائدات الجباية والغرامة
المكافآت والتعويضات 

 ٢١٤,٨٥٩,٠٠٠ والتقديمات المختلفة
 ١٩,٠٦٤,٠٠٠ اللوازم
 ٢٤,٩٢٠,٠٠٠ المالبس

المخابرات الھاتفية والبريد 
 ٥,٣٧٩,٠٠٠ والبرق

 ٤٣,٤٧٢,٠٠٠ نفقات ادارية اخرى
٢٧,٦١٢,٠٠٠التجھيزات

 ٢٩,٨٤١,٠٠٠ انة التجھيزات وااللياتصي
 ٨,٨٤٥,٠٠٠ النظافة العامة
 ١٧,٤٥١,٠٠٠ صيانة المباني
 ١٦٧,٦٥٣,٠٠٠ شراء االليات

 ٣,٩٦٢,٠٠٠ مكافحة الحشرات
 ٦,٦٦٠,٠٠٠ لوازم التنظيفات

٤٥,٠٩٣,٠٠٠المحروقات
 ١٦,١٨٠,٠٠٠ بدالت استھالك الكھرباء

 ١,٣٦٤,٣٥٥,٠٠٠ صيانة الطرق العامة
 ٥,٥٠٠,٠٠٠ صيانة شبكة المياه

 ١٣,٤٧١,٠٠٠ صيانة شبكات االنارة العامة
 

 ١٩٢,٥١٧,٠٠٠ إنشاء المباني
 ٢٧٩,٥٧٦,٠٠٠ إنشاء شبكات االنارة العامة

 ١٩,٦٠٠,٠٠٠ إنشاء شبكات المجارير
إنشاء الطرق العامة 
 ١٧٥,٠١٠,٠٠٠ واالرصفة واالقنية

 ١١,٤٣٧,٠٠٠ إنشاء الحدائق
 ٦٩,٥٠٠,٠٠٠ نفقات الدروس

 ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ تعويضات االستمالك
 ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠مساعدات المعوزين

 ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ مساعدات االوقاف الخيرية
 ٥,٠٠٠,٠٠٠ات الثقافيةالمساھمة في النشاط

المساھمة في النشاطات 
 ٦,٧٨٧,٠٠٠ الرياضية

المساھمة في النشاطات 
 ١٨,٠٠٠,٠٠٠ االجتماعية

مساعدة الھيئات التي ال تتوخى 
 ١٠,٠٠٠,٠٠٠ الربح

 ١٢,٠٧٥,٠٠٠ االستقباالت
 ٣٢٨,١٦٩,٠٠٠ االحتفاالت والمھرجانات
رسم الدعاوى واالحكام 

 ٣٠,٧١٠,٠٠٠والمصالحات واتعاب المحاماة
 ٨,٦٧١,٠٠٠ نفقات التأمين

المصاريف االخرى غير 
 ٢٨,٢٤١,٠٠٠ الملحوظة

 ٤,٢٦٩,٨٠٢,٠٠٠ المجموع
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 ١١٩,٥٥٧,٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية سكن
رسم على القيمة التأجيرية ، غير 

 ٤٦٩,١٦٨,٠٠٠ سكن
 ١٣٧,٩٦٥,٠٠٠ رسم صيانة المجارير واالرصفة

رسم الترخيص لالعالن الدائم 
١٢٠,٠٠٠والمؤقت

٤٧٧,٦٨٩,٠٠٠ رسم الترخيص بالبناء
رسم استعمال االمالك والمنشآت 

 ٢٣,٨٨٨,٠٠٠ يةالعامة للبلد
%  ١٠رسم إنفاق في وجوه محددة 

 ٤٧,٧٧٥,٠٠٠ لصالح التجھيزات
 ٢٠,٠٠٠ رسم تصوينة
 ٢٠,٠٠٠ رسم الترميم

٢٢,٨٢٥,٠٠٠رسم إنشاء مجارير وارصفة
 ١,٠٣٢,٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن الدائم

رسم اعطاء البيانات واالفادات 
 ١٣٢,٠٠٠ والدروس الفنية

 ١٦,٤٩١,٠٠٠ الغرامات 
حاصالت االمالك المبنية 

 ٦٣٥,٢٥٠,٠٠٠ والمشاعات
 ١٢٨,٠٠٠ رسم التعمير مع غرامة التأخير
/ محسومات الصرف من الخدمة 

 ٢٤,٣٣٦,٠٠٠ ثمن دفتر شروط 

 ١,٩٧٦,٣٩٦,٠٠٠ المجموع

    **  الوارداتالواردات/ / التقرير المالي  التقرير المالي  
٢٠١٤٢٠١٤//٤٤الفصلالفصل

بلغ رصيد بلدية الحازمية لدى مصرف لبنان بلغ رصيد بلدية الحازمية لدى مصرف لبنان 
مبلغاً وقدره مبلغاً وقدره   ٢٠١٤٢٠١٤//١٢١٢//٣١٣١كما في كما في 

  ل ل ل ل   ١٦.٠٧٩.٨١٧.٢١٢١٦.٠٧٩.٨١٧.٢١٢



  


