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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                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  !!مقترحات لتطوير العمل البلدي مقترحات لتطوير العمل البلدي :  :  ـــــــــة ـــــــــة اإلفتتاحيـّــــاإلفتتاحيـّــــ

  رئيس مجلس بلدية الحـازميـّــة 
 جان الياس األسمر

  
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  إخوتي وأهلي، 

لم تكن الحازمية يومًا مجّرد مدينة، ولم يقتصر 
 اهتمامنا يومًا على الشؤون اإلدارّيــة الروتينية،

فهذه األعمال نعتبرها  وأعمال الصيانة وخالفه،
 . واجبًا يلزم اتمامه، وليست اضافة

  

ّيدة باإلجتماعيات ال تربطنا عالقة رسمّية، مق
الزائفة، بل انها عالقة تنبع من القلب، من الروابط 
  . العميقة وصالت القربة والمحبة واإلحترام المتبادل

 

أآثر من بلدية، أنها "ولذلك، قالت الصحافة عن الحازمية أنها أصبحت 
، آيف ال وهي تجمع الحضارات المختلفة بسكانها "العالم في بلدية

الذين فاقوا الخمسين الف نسمة، فترى هنا سفارة لدولة أجنبية، وهناك 
ا أصالة األبناء المتشبثين بجذورهم، شرآة عالمية، وما بينهم

  . المتجذرين بأرضهم

  ! إنها ببساطة حازميتنــا 

 

** 

وألننا نهتم، وإليها ننتمي بكل جوارحنا وبملء عقلنا وارادتنا، أردنا أن 
نتابع مسيرة اإلرتقاء بها الى مصاف المدن األآثر تطورًا عالميًا، وهنا 

تمع المدني واألهلي، فكنــّا من بدأنا العمل على تفعيل العمل مع المج
اوائل البلديات في لبنان التي شكــّـلت لجان عمل مع شابات وشباب 
البلدة ومع السيدات فكانت المهرجانات الثقافية والرياضية والفنية، 
ولكن الهدف آان أآبر من ذلك، نحن نريد نظرة شبابية استراتيجية 

، وما عادت النظرة التقليدية و وتتطّور، فعصرنا تطّور آثيرًاملبلدية تن
  . تلبي طموحات الشباب

من هنا بدأ العمل على مشروع جديد، حلم جديد نحققه مع شبابنا بعنوان 
لننتج معًا مشاريع تجعل من احالمنا حقيقة، " نحو شراآة مع الشباب"

ومن المستحيل ممكنًا، وترســّـخ حازميتنا منارة لبلدات ساحل المتن 
  . الجنوبي

**  

وهذا ليس بالمشروع األوحد، فسوف تقرأون في هذا التقرير مجموعة 
نشاطات مختلفة، واآبنا فيها الرعايا، وسيدات الحـازمية، واألخويات، 
اضافة الى اعمال البلديـّــة وانجازاتها من تزفيت شامل للطرقات 

الكثير ... واستحداث عواميد جديدة لإلنارة ومآخذ للمياه وغيرها الكثير 
.. .  

  !لتبقى ايدينا متشابكة لما فيه خير الحـازمية والمصلحة العامة



 

      ٤: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  !!مؤتمر الشباب األّول في بلديـّــة الحـازميـّــة مؤتمر الشباب األّول في بلديـّــة الحـازميـّــة 

  الشباب أمل المستقبل
  شراكتھم أساسيّة في األنشطة البلديّة المتنوعة 

 
وبالتعاون والتنيسق مع منظمة المدن " بلدية الحازمية، نحو شراكة مع الشباب"تحت عنوان 

 بلدية الحازمية ينظم مجلس) مكتب بيروت برئاسة الدكتور بشير عضيمي(والحكومات المحلية 
حيث ستطلق  عاماً،  ٣٥و ١٨جميع شباب البلدة، ما بين  ذي يتوجـّـه الى، المؤتمره الشبابي األّول

معھم خطتھا التنموية، على أن يلي المؤتمر ورش عمل مع الشباب وباشراف لجنة من الخبراء 
البلدية المستقبلية، وبالتالي تكون بلدية الحازمية  للمساھمة في تطوير نشاطاتاصحاب اإلختصاص 

  .يذ مشاريع تلبــّـي رغبات الشباب ال بل تنطلق منھم وتنبثق من آرائھمالرائدة في مجال تنف

  
  : الھدف األساسي

  .تشجيع الشباب لإلنخراط في الشأن العام وتفعيل اإلنتماء إلى الحازمية

  
كانت لنا مداخلة مع رئيس المجلس البلدي السيد جان الياس األسمر للوقوف على ھذا الموضوع، 

  : ـــــــــــاتولمزيد من االيضاحـ
  

  كيف تبلور ھذا المشروع لدى بلدية الحازمية؟ 
 وما األنشطة المرتقبة والنتائج المرجوة من ھذا المشروع؟ 

شاركت بلدية الحازمية في زيارة تقنية 
الى مقاطعة األود الفرنسية التي قامت 
بتنظيمھا منظمة المدن والحكومات 
المحلية المتحدة في تشرين الثاني من 

البلديات "تحت عنوان  ٢٠١٤لعام ا
وسبل مواجھة القضايا اإلقتصادية 

، خالل "والسياحية واإلجتماعية والبيئية
ترسخت لدينا قناعتنا عن ھذه الزيارة 

ونظرتھم الشباب  مدى أھمية مشاركة
وضرورة اإلصغاء للشأن العام 

  . لمشاكلھم وتطوير وتنمية قدراتھم

  شباب  وخبراء : جانب من الحضور 
 اللجنة التوجيھيّة للمؤتمر: المرحلة التحضيرية 



 

      ٥: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  !!مؤتمر الشباب األّول في بلديـّــة الحـازميـّــة مؤتمر الشباب األّول في بلديـّــة الحـازميـّــة 

بيروت في المنظمة الدكتور بشير عضيمي، وتـّم اإلتفاق معه على  وقد قمنا باإلتصال مع مدير مكتب
بعدد من  طعمةأن يصار الى عقد اجتماعات دورية مع لجنة توجيھية مؤلفة من عناصر شبابية م

 ١٨الخبراء في مجاالت مختلفة، على أن يصار الى دعوة شباب البلدة الذين تتراوح اعمارھم بين 
  :نبثق منه ورش عمل يصار الى تقسيمھا على الشكل التاليعاماً الى مؤتمر عام، ت ٣٥و

 اإلقتصادي واإلنمائي  لنشاطتطوير ا −
 الرياضي لنشاطاتطوير  −
 الثقافي واألدبي والفني لنشاطاتطوير  −
 اإلجتماعي  لنشاطاتطوير  −
 البيئي  لنشاطاتطوير  −

ً لألولويات، ويصار الى دراستھا  تقوم كل لجنة بوضع مجموعة من الخطط التي تراھا مناسبة وفقا
وتنفيذھا من قبل المجلس البلدي، وتكون بالتالي بلدية الحازمية ھي أولى البلديات التي تنقب نبض 

 .الى طاولة الشأن العام فتحقق بالتالي تطلعات الشباب وتدعوه الشارع الشبابي

  

  ما ھي أھميته اإلستراتيجية لجھة اشراك الشباب في الشأن المحلي البلدي 

الشباب ھم المستقبل، وھم الذين سيـبـنون الغد بكل تفاصيله، فإذا جاء البناء على أسـس متينة كان 
المجتمع سليماً، وانطالقاً من قناعتنا بأّن للشباب دوراً فاعالً ونظرة مستقبلية تساھم في التطوير، قمنا 

  . بھذه المبادرة

  ھل تحّمس الشباب لھذه المبادرة؟ 

ل نواة العمل، حتى وجدنا أّن الكرة تكبر، وأّن يوة الى مجموعة مصغــّـرة لتشكما إن وجھنا الدع
الشباب متحمسون ويحملون مجموعة كبيرة من األفكار كانوا ينتظرون الفرصة لتفجيرھا، وبالفعل 

  . فقد بدأوا بتقديم اقتراحاتھم وخطط العمل التي يرونھا مناسبة

  كيف تؤمن اإلستمرارية؟ 

من العمل، وكّل ما يتعلــّــق بموضوع الشباب انما يعيش على الخلق واإلبداع والنظرة  إّن ھذا النوع
المستقبليـّــة، لذلك نرى أّن استمراريـّــة ھذا المشروع تأتي أوالً من اندفاع الفئات الشبابية، وثانياً من 

والتنسيق مع لجنة ي أفكارھم وتطويرھا وتوجيھھم لحسن التنفيذ بالتعاون قدرة البلدية على تبنّ 



 

      ٦: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  !!مؤتمر الشباب األّول في بلديـّــة الحـازميـّــة مؤتمر الشباب األّول في بلديـّــة الحـازميـّــة 

ن مأمــّـا لجھة التمويل، فإّن بلدية الحازمية سوف تقوم بالتمويل الذاتي لھذا المشروع . الخبراء
  . وارداتھا

 ھل من توصيات تقترحونھا في ھذا الشأن؟ 

شعار اعالني ألحد المصارف اللبنانية اعتمدناه إلنجاح ھذا المشروع، ولذلك " ... منحكي لغتك"
ً  نوصي باإلصغاء الى العناصر الشبابية والتوجـّـه اليھم بلغتھم، ومساندتھم لإلرتقاء نحو مجتمع  دوما
  .افضل

  ما ھو البرنامج األولي لھذا المؤتمر ؟ 

  فيلم موجز عن بلدة الحازمية

  رئيس المجلس البلدي األستاذ جان األسمر - كلمة اإلفتتاح 

سعادة النائب الشيخ ھادي حبيش  –آالن عون  سعادة النائب المھندس(شھادات لقادة رأي عام شباب 
  )اإلعالمية ريمي درباس –القاضي الدكتور كارل عيراني  –

  بشير عضيمي رئيس جمعية المدن المتحدة في لبنان ومدير المكتب التقني للبلديات اللبناني. مداخلة د

  الشباب  مداخلة

اإلنتساب يليه  والخبراء المشاركين البلدي حوار بين المشاركين وأسئلة وأجوبة مع رئيس المجلس
  .، وختاماً حفل كوكتيلإلى ورش العمل

  
 

 

اللجنة التوجيھية  
وتحضير 
األعمال 

والملفات إلطالق 
المؤتمر الشبابي 

شھر األول في 
 ٢٠١٥أيــّـار 



 

      ٧: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  !!الحازمية أولى البلديات التي اعتمدتھاالحازمية أولى البلديات التي اعتمدتھا:  :  الحملة الصحّيــة الحملة الصحّيــة 

بلدية الحازمية ھي من البلديات الرائدة في مجال اإلھتمام باإلنسان وبصحتـه، وقد كـانت من البلديات 
األوائل في لبنان التي استخدمت مراقباً صحّياً وأضافت ھذه الوظيفة الى مالك موظفيھا، حيث أكـّـد 

ر فأصبحت الحازمية مدينة اننا اھتمينا بالحج"الرئيس جان الياس األسمر في احدى مقابالته الصحفية 
اإلستثمارات الناجحة، ولكن ال يمكننا غّض الطرف عن صحة المواطن وسالمته الغذائية، وھذا ما يقوم به 

  " منذ سنوات عديدة المراقب الصحي في البلدية

  

  : بعض من أھم أعمال المراقب الصحي في بلدية الحازمية

  

رية والمطاعم الكشف الدوري على المحال والمؤسسات التجا −
والتأكد من التقّيد بمواصفات السالمة الغذائية والمستودعات 

 . العامة
 دائممتابعة أصحاب محالت الخضار والفاكھة بشكل  −

الزامھم برش المبيدات الالزمة لمكافحة الحشرات والزامھم و
التقّيد بمضمون التعميم الصادر عن وزارة الزراعة 
 .والقاضي بالتاكد من بلد المنشأ وعدم رمي النفايات عشوائيا

الكشف على المستودعات والتأكــّد من عدم وجود مواد  −
تسّبب اشتعال الحرائق والتشديد على ايجاد المطافئ 

 . صيانتھا منعاً للحرائقو
التشدد مع أصحاب الورش على القيام باعمال التنظيف  −

 .وازالة مخلفات البناء من امام الورش والعقارات المالصقة 
انذار ومتابعة أصحاب العقارات التي ھي بحاجة الى تنظيف  −

 .تفاديا الندالع الحرائق وتكاثر الزواحف 
 .ت المختصةتطبيق التعاميم الواردة من الوزارا −

 

  ... ننا ننتمي فإ... ألننـا نھتم  
  ! صحتك بالدني

 



 

      ٨: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  تــــــــــــــــابع تــــــــــــــــابع :   :   أعمال التزفيت الشـامل أعمال التزفيت الشـامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

  :المرحلة الثانية

  المرحلة الثانية من التزفيت استكمال 

 شارع جورج الفغالي: في الصورة



 

      ٩: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  تــــــــــــــــابع تــــــــــــــــابع :   :   أعمال التزفيت الشـامل أعمال التزفيت الشـامل 

 

 

فيت لتكون استكمال أعمال التز
الئقة الستقبال ابناء  طرقاتنا 

  وزوار الحازمية

  : في الصور الشوارع التالية

 - الزحيما شارع - حبيقة شارع
   -  الشيعي القصر مقابل

 سنا طريق



 

      ١٠: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –جلة الحازمية م

  !!تبقى الحازمية منارة البلدات تبقى الحازمية منارة البلدات لل:   :   أعمدة اإلنـارة الجديدة أعمدة اإلنـارة الجديدة 

  عنوان الحازمية... التجديد 

  : الذي قضى بمادته األولى على ما يلي  ١٤٨/٢٠١٤اتخذ المجلس البلدي القرار رقم 
الموافقة على محضر لجنة المناقصات وارساء اإللتزام على شركة طعمه للتعھدات وعقد نفقة بقيمة "
ة تقديم وتركيب أعمدة انارة عامة ل ل أربعمائة وثمانين مليون ليرة لبنانية ال غير بغي/ ٤٨٠.٠٠٠.٠٠٠/

  ". والتقّيد بمندرجات دفتر الشروط وتكليف رئيس المجلس البلدي اإلستكمال

لزوار وألّن المجلس البلدي يؤمن بالحداثة عنواناً، ولكي تكون الحازمية مضاءة بشكل راقي يرّحب با
أعمدة اإلنارة الحديثة في الطرقات، كي تبقى ويؤمن الراحة للسكان، بدأ بتنفيذ المناقصة، وانتشرت 

ً بأّن شبكات اإلنارة العامة موصولة على المولدات  حازميتنا منارة لبلدات ساحل المتن الجنوبي، علما
  . الكھربائية الخاصة العاملة ضمن نطاق الحازمية لتبقى الشوارع مضاءة خالل الليل

 

 



 

      ١١: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  !!ال حرائق بعد اليوم ال حرائق بعد اليوم ... ... مآخذ المياه مآخذ المياه 

فصل الصيف، وبعد ان قام مجلس اإلنماء واإلعمار بتمديد قساطل جديدة لمياه الشفة ضمن مع اقتراب 
نطاق بلدية الحازمية بكلفة قاربت الثالثة ماليين دوالر اميريكي، وألّن بلدية الحازمية حريصة كل الحرص 

مياه في عدد من شوارع البلدة، على سالمة ابنائھا وسكانھا والمستثمرين فيھا، تـّم استحداث خمس مآخذ لل
  ...وذلك لتسھيل مھمة الدفاع المدني في االستحصال الدائم على المياه لمحاصرة اي حريق قد يطرأ 

  !لتبقى حازميتنـا خضراء غنـّـــــــــــاء  

  

 
  مــآخذ المياه 

  في شوارع الحـازميــّـة 

 طلعة شيبان وحاتم  −
 

قبل اشارة مفرق جسر  −
 .الباشا

 
مقابل مفرق كنيسة مار  −

 .يوحنا
 

 مقابل بنك بيبلوس  −
 

 حطة جبور م مستديرة −



 

      ١٢: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  ... ... باء المخيتاريست باء المخيتاريست بلدية الحازمية تنقذ دير اآلبلدية الحازمية تنقذ دير اآل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢٧/١/٢٠١٥ل الذي نشر في جريدة النھار بتاريخ بناء على المقا
! دير اآلباء المخيتاريست في الحازمية يعرض للبيع"تحت عنوان 

وبناء على   ،"أحد الكرادلة الفاتيكانيين يخالف سياسة الكنيسة
التقارير التي بثتھا معظم وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة، يھم 

  :بلدية الحازمية ان توضح التالي

  
در قرار من مراجع عليا لدى طائفة األرمن الكاثوليك، ص −

يقضي ببيع جميع العقارات التي يتألف منھا دير ومدرسة 
اآلباء المخيتاريست في الحازمية، وھي بحدود عشرة 
آالف متر مربع في قلب البلدة النابض، وقد علمت البلدية 
أّن مختلف الجھود اآليلة الى توقيف ھذا العمل باءت 

، وأّن ضغوطات كبيرة ومشبوھة تجري من اجل بالفشل
  .اتمام عملية البيع

 

وبما أّن موضوع بيع العقارات العائدة للدير والمدرسة قد  −
ً الستقطاب  أصبح علنياً، وكأنـّــه يشكل بالتالي اعالنا

 . المستثمرين
  

يشكــّل دير ومدرسة اآلباء المخيتاريست واحداً من اھم  −
تربوية والتاريخية، وحتى األثرية رموز البلدة الدينية وال

ويقع في قلبھا النابض وھو مشاد منذ اواسط خمسينيات 
ً باسم وتاريخ  القرن الماضي، ويرتبط اسمه ارتباطاً وثيقا
البلدة بحيث أصبحت المنطقة المجاورة له تعرف باسمه 

 .فأضحى من المعيب أن يصبح معروضاً للبيع

نظراً لخطورة الموضوع وانعكاساته السلبية على ابناء  −
ً وعلى ابناء طائفة األرمن الكاثوليك  وسكان البلدة عموما

خصوصاً القاطنين منھم في البلدة وجوارھا، ولما كان وال 
يزال يربط رئاسة ھذا الدير ورھبانه من عالقات مميزة 
مع عموم ابناء البلدة منذ انشائه وعلى مّر السنين، اتخذ 

  ٢٩/١/٢٠١٥تاريخ / ٤٦/المجلس البلدي القرار رقم 
 :ي مادته األولى على ما يلي الذي نّص ف

 

الموافقة على استمالك جميع العقارات التي تشكل صرح دير " 
 – ٧١٤ – ٧١٣(ومدرسة اآلباء المخيتاريست في الحازمية 

١٩٨٧  – ٧٣٤ – ٢٢٦٨  -   ٢٢٦٧ – ٢٢٦٦ – ٢٢٦٥  - 
البالغة مساحتھا حوالي ) الحازمية، منطقة بعبدا العقارية/  ١٨٨٧
للمحافظة اوالً على ھذا الصرح الديني والتعليمي الذي  ٢م ٩.٩٦٠

يعج بالطالب والمؤمنين، وتحويل باقي المساحات األخرى 
الستعمالھا للمنفعة العامة، إلنشاء المالعب الرياضية والحدائق 
الفسيحة ومواقف السيارات بحيث تصبح المساحات الغير مبنية 

ة للبلدة ولسكانھا، وتكليف المتبقية من ھذه العقارات الرئة الطبيعي
رئيس المجلس البلدي القيام بجميع اإلجراءات الفورية اآليلة الى 

وضع اشارة استمالك على العقارات المذكورة لصالح بلدية 
الحازمية، ريثما يصار من قبله الى استكمال جميع اإلجراءات 

."القانونية اآليلة الى اإلستمالك النھائي لھا  

 



 

      ١٣: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  ... ... باء المخيتاريست باء المخيتاريست بلدية الحازمية تنقذ دير اآلبلدية الحازمية تنقذ دير اآل

  
  وھكذا، تؤكد بلدية الحـازمية مجدداً أنــّـھا رمز للعراقة والتطّور، 

 !وأّن المجلس البلدي متشبّث بكل شبر من ارض الحازمية
 

  

وللمناسبة، غّص القصر البلدي بوفود رسميّـة 
وشعبيّــة من فعاليات وأخوية ومدارس ولجان تجار، 

مجلس البلدي والسادة جاءت تدعم وتھنئ رئيس ال
األعضاء على ھذا القرار الحكيم الذي يحمي الدير 
ويمنع التغيير الديموغرافي للبلدة، كما شكر أبناء 
الطائفة األرمنية المجلس البلدي الذي بادر الى 
المحافظة على تراثھم العريق، ومنع تحويله الى 
مراكز تجارية واستثمارية، سيما وأّن صلب العقيدة 

  . ية تكمن في المحافظة على األديرة والمدارساألرمن

  

وكـانت كلمة لعضو المجلس البلدي، السيدة 
  : سيلفيــــــا طنقريان دعيبس من أبرز ما جاء فيھا

  

  ألنــّــكم الصخرة التي نلقي بأنفسنا عليھا فنشعر باألمـان، 

  وحده يستطيع أن يتـّــخذ قراراً يحمينا ويحمي حازميــّـتنا الذي... الرجل ... ألنـّــكم الرجل 

  ...والرئاسة ال تليق إال بكم ... ألنـّـكم الرئيس جان األسمر 

جئنا اليوم نشكركم، باسم الحازميــّـة، البلدة والبلديــّـة، على موقفكم الجريء المتمثل باستمالك العقارات التي 
  !، لتبقى الحـازميـّــة مدينة حضارية نفتخر باإلنتماء اليھاتشكـّـل دير اآلباء المخيتاريست

  

  !شكراً رئيسنا على بـُعد نظرك، وعلى حكمتك، وعلى عالقاتك التي تجعل من المستحيل حقيقة 



 

      ١٤: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  " !" !تسّوق واربحتسّوق واربح:  ":  "لجنة تجار الحـازمية لجنة تجار الحـازمية 

لمناسبة عيدي الميالد ورأس السنة، وتفعيالً للتسّوق ضمن نطاق بلدة الحازمية، تّم توزيع بطاقات يانصيب للمتسوقين 
  . ٢٠١٥من المحال التجارية، وقد امتّدت ھذه الحملة لغاية منتصف شھر شباط 

ً لھذه العملية التسويقية، وبرعاية رئيس مجلس بلدية الحازمية السيد جان ال ياس األسمر وحضوره مع السادة وتتويجا
األعضاء ومختاري البلدة ولجنة التجار برئيسھا السيد جوزف خوري واعضائھا، وحشد من فعاليات الحازمية 

  . ، في القصر البلدي KIA PICANTOاجراء سحب اليانصيب على سيارتي  ١٢/٢/٢٠١٥وتجارھا، تّم بتاريخ 

  األسمر كلمة جاء فيھا  ألقى رئيس المجلس البلدي السيد جان الياس

ما من طائر يحـلــّـق بجناح واحد، لذلك عمدت بلدية الحازمية الى 
التضامن مع تجــّارھا والتعاون معھم وتقديم افضل الخدمات بغية 
تسھيل عملية اإلستثمار، من صيانة الشوارع، الى تنظيم السير 

خالل فترة األعياد، وتأمين  Valet Parkingواإلستعانة بـ 
، وما سوى Park meterالمواقف امام المحال التجارية بواسطة 

ذلك من وسائل الدعم المادية والمعنوية التي تسھــّل على التجار 
باقون معكم والى جانبكم، ... عملھم، وتـؤمن لھم المردود اإلضافي 

تساھمون بنشر  أنتم... ألّن نجاح استثماراتكم في بلدتنا ھو نجاحنا 
الوجه الحضاري للحازميــّـة، بكم ومعكم تكتمل صورة الحازمية 

المدينة المنفتحة على التطّور، المجبولة بالعراقة، الھادفة : الحقيقيـّــة
  !الى النجاح

كما كانت كلمة لرئيس لجنة التجار السيد جوزف خوري شكر فيھا 
ً وأعضاء، على دعمھم ال دائم للجنة التجار المجلس البلدي، رئيسا

وعلى كّل ما يقّدمونه من اجل الحازمية التي نمت فصارت مدينة 
  . ألھم اإلستثمارات

 



 

      ١٥: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  !!مجلس المرأة العربية في ضيافة بلدية الحازميةمجلس المرأة العربية في ضيافة بلدية الحازمية

  مجلة رادار نيوز اإللكترونية   –رنا رمضان 

نظم مجلس المرأة العربية والمنظمة العربية للمسؤولية 
يوم المرأة ”، لمناسبة “مھرجان المرأة العربية”االجتماعية 

، بالتعاون مع مجلس بلدية الحازمية، قبل ظھر يوم “العالمي
ي ، في مقر القصر البلدي ف٢٠١٥آذار  ٦السبت الواقع في 

الحازمية، وفي حضور الشيخة الدكتورة ھند بنت عبد العزيز 
الوكالة “القاسمي، رئيس المجلس البلدي جان االسمر، مديرة 

لور سليمان صعب من مجلس االمناء من “ الوطنية لالعالم
الجمھورية اللبنانية، القاضية العربية في محكمة الجنايات 

ناء المملكة الدولية السيناتور تغريد حكمت من مجلس ام
االردنية الھاشمية، رئيسة مجلس نادي االمارات لسيدات 
االعمال والمھن الحرة الشيخة الدكتورة ھند القاسمي من 

مجلس امناء دولة االمارات العربية المتحدة، وكلمة المنظمة 
العربية للمسؤولية االجتماعية ورئيس ومؤسس مجلس المرأة 

 .العربية لينا الدغالوي مكرزل

، والسيدة فاطمة شاھين ية عزفت موسيقى قوى األمن الداخلي النشيد الوطني اللبناني، ثم قدم الحفل الزميل روي حرببدا
 :لقى رئيس مجلس بلدية الحازمية جان االسمر كلمة استھلھا بالقولبعدھا أو

ھي مربية … نصُف المجتمع النابـِض بالعقل والمحبة … ھي المرأة " 
ھي مصدُر … واألخت والمعلِـمة والصديقة ھي األم … األجيال 

… الحكمة واإللھام وھي المزُج بين دفــّتي الدماغ اليمنى واليسرى 
بدأْت مسيرة نضالــِھا منذ فجر التاريخ لتـُـثـبَت دوَرھا في مجتمع كان 

ً لھا في احدى الحقبات، وال يزاُل في بعض البلدان ليس بالكثير . ظالما
م لھا، بل تستحُق أكثــَر من ذلك، ھي من على المرأة تخصيَص يو

 " .… تـُعطي من ذاتـِھا طواَل السنة

لتكريم  أجمل منه شھر إنــّـه شھُر آذار، شھُر الربيع، وھل: ضافوأ
باقات الزھور في مجتمِعنا؟ ولكّن ھذه الزھور الفائقة األنوثة والجمال 

قتالِعه من تـُعاني من شوِك المجتمع ايضاً الذي نسعى وايـّـاكم ال
إنـّـه يوُم المرأة العالمي، يوٌم في حقيقتِه ُمكّرٌس . ذاكرتـِنا ووجدانـِنا

إلبراِز التحديات التي كانت وال تزال شرائُح عريضة من نساِء العالم 
تواجھُھا على الُصُعِد الحياتية كافة ، وأھدافاً ما زالت تسعى لترجمتـِھا 

 .أعيُنِھا بغية تحقيقھا على أرض الواقع، وقد وَضَعتھا نـُصبَ 

 مجلس األمناء 

معالي الوزيرة أليس شبطيني، الرئيس جان 
األسمر والسيدة لينا مكرزل يتوسطون 
المكرمات من مختلف الدول العربية



 

      ١٦: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  !!مجلس المرأة العربية في ضيافة بلدية الحازميةمجلس المرأة العربية في ضيافة بلدية الحازمية

وشدد االسمر على ان نضاَل المرأة أمٌر مشروع، ويفترُض أال يعترْض 
ً للدور الذي  عليه أحد، ويُعدُّ بالتالي االحتفال بيوم المرأة العالمي تثمينا
تؤديه في مجتمِعھا، في حقوِل العلم واإلدارة والتعليم والطب والسياسة 

 .وخصوصاً في الشأن العام

ً على بَُؤِر التبايُن والتفاوت في : وتابع ً فشيئا إنھا انطالقة تقضي ولو شيئا
 .المكانة والحقوق العامة بينھا وبين الرجل

ھنا، كانت بلديـّــة الحازميّة السبّاقة في تمتين دور المرأة في المجتمع 
المدني، فقّدرْت جھوَد سيدات َعملَن في الشأن العام فأبدعن وكان لھّن 

ُر المميّز في المجالس البلدية المتعاقبة، حتى أصبحْت السيداُت الدو
تحية الى زميالتي سيمون … المجلس البلدي الحالي ربع تشكــّل 

 .عيراني، سيلفيا دعيبس وسندرا الشامي

ارسة دوِرھا ووجه االسمر التحية الى المرأة في ھذه المناسبة، لكونـِھا استطاعْت أن تتجاوز كل الَمعوقات التي تواجه مم
كما  الحقيقي في العطاِء و البناِء، والسيما أّن إعماَر البلِد يحتاُج إلى بذِل الجھود المتميّزة لتسريع ھذه العملية وتصعيِد وتيرتھـا،

 … نحيي السيدة لينا مكرزل، ومجلس المرأة العربية على ھذا المھرجان، ونثّمُن غالياً الجھوَد التي بُِذلت من اجل انجاحه

من الحازمية الى المرأة اللبنانية والعربية، وبواسطتكـُّن الى المرأة العالميّـة في عيدھا تحيـّـة محبة وتقدير واحترام للدور : وختم
 .الريادي الذي تقــُمَن به

كما وأعلن بالمناسبة رئيس وأعضاء مجلس األمناء 
تكريم سفيرة مجلس المرأة العربية للتعاون العربي، 

 .البعلبكيسحر محمد 

وتخلل ھذا الحدث أيضاً تقديم دروع الوفاء والتقدير 
لجمعيات لبنانية، وتم ازاحة الستار عن رسم بورتريه 

 )بريشة الفنان بيار بو رفول( للفنانة الراحلة صباح
 .تكريما لذكراھا اضافة الى عرض مقاطع من اغانيھا

 .وفي الختام، كوكتيل على شرف الحضور

  

 

 جانب من الحضور

 كتاب الشكر الوارد من مجلس المرأة العربية



 

      ١٧: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  اللبناني تكّرم المعلم في عيدهاللبناني تكّرم المعلم في عيده  الھيئة الوطنية للطفلالھيئة الوطنية للطفل

ھو طبيب الغد ومھندسه، محاميه ورجل األعمال، ھم رجال المستقبل ... ھو الطفل يشكر استاذه 
يضيئون أنفسھم شمعة ... أمــّأ ھم فيبنون األجيال ، وسيداته يقّدمون محبتھم وشكرھم ألساتذتھم

الوطنية  لمناسبة عيد المعلم، دعت الھيئةمتـــّـقدة لتنير دروب الطالب وھل أسمى منھا رسالة ؟ 
فرع الحازمية بضيافة بلدية الحازمية الى حفل تكريمي ضّم مجموعة كبرى من األساتذة الذين 

  .تفانوا سنوات طويلة في خدمة العلم في مدارس الحازمية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ليَل نھاْر . ْبذلـُهُ إنساٌن آخر أنتْم تـَبذلوَن ما لـَْم يَ "    : ألقى نائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش كلمة البلدية، من أبرز ما جاء فيھا
يا « ٍة أن يُنادى عليكم أنتم تستحقون وبكل جدارإعالِء شأُن اإلنسانيِة بكاملھا، ُشغـْـلكـُْم الشاِغَل تربيةَ  األجيال ِ وتنشئَتِھا في سبيلِ  

مناكم نكون نكّرُم الضميَر الحيَّ وا، » معلم  أطال هللا بعمِركم وبعمِر من كان وراء ھذا التكريم . لعيَن الساھرةَ والفكَر الثاقبْ إن كرَّ
فرع الحازمية حيث كان لھم الفضُل الكبيْر في إحياِء  ھذه المناسبة ، وأخصُّ  –من ُمنَضويَن في الھيئة الوطنية للطفل اللبناني 
  ". إلى كلِّ من ساعَد في انجاح ھذا الحفلبالذكر السيدة الفاضلة الزميلة سيلفيا دعيبس ، و

الجواب  لماذا التلميذ واألستاذ؟ ولماذا الطفل ؟  ولماذا اليوم؟ "  : ثّم كانت كلمة الجمعية، ألقتھا السيدة سيلفيا دعيبس وجاء فيھا
نحن سيدات الھيئة الوطنية للطفل اللبناني فرع الحازمية، نعمل يداً بيد مع البلدية، ورئيسھا الصديق جان األسمر ... سھل وواضح 
ً يحتذى بهمن اجل الم كما نفخر بوجود مؤسسات تربوية في الحازمية ! صلحة العامة واعالء شأن البلدة، لتبقى منارة ونموذجا

إنـّـه شھر آذار وفيه تلتقي األعياد، بدءاً من عيد المعلم ويوم المرأة وعيد الطفل ...  !تعتبر من أكبر المؤسسات في لبنان وأھمـّـھا
ھذه ... ولكن عندما نتكاتف ونتعاون ونبتسم فنلقى الفرح ... ومؤلمة أحياناً ... كلــّـھا ذكريات جميلة ... كلــّھا أعياد ..  وعيد األم
أن ننشر البسمة في قلوب الجميع، ولذلك كانت الفكرة أن نكّرم األساتذة الذين تفانوا بتأدية رسالتھم، ھم الذين بذلوا ... رسالتنا

  ! نا مجتمعاً أفضل، وحياة أفضل، وشباباً أفضل انفسھم ليكون ل

ً كبيراً "ال طفل من دون علم وال عجوز من دون دواء" رفع رئيس مجلس بلديتنا األستاذ جان األسمر شعاراً نبيالً  ، وكّرس قسما
شكراً رئيسنا ! ھذا الحلم من عمله لتحقيق ھذا الشعار، فإذا يا ريس بوجودك وبالتنسيق مع مدارس الحازمية واداراتھا ترانا نحقق

 "  ! بوجودكم أصبح للعيد معنى ... شكراً لمدارس الحازمية التي تلبي نداءنـا وتتعاون معنـا ... ألنــّـك استاذنـا 

ليا القزي واألساتذة جان عون،ھا خوري والمديرة األخت كاميزبات األنطونيات برئيستھا األخت نثانوية السيدة للراھ: المكّرمون 
معھد /  ھا األستاذ ايلي مسلم ورئيس رابطة األساتذة سمير ايليامدرسة اإلليزيه بمدير/ زيادة تيريز زخور، حال التكلي، جينا 

LUC  فيرا حلووزف طوباليان واألساتذة مدرسة المخيتاريست بشخص المونسينيور ج/ بشخص نائب المدير األستاذ روكز عيد
مدرسة مار روكس الرعائية بشخص األب شربل موسى واألساتذة ماري سابا مھاوج، / وري  و سيبوه بانوس ابراھاميان خ

 .سعاد الھبر بشاره، ريتا ليشع الخوري نصر، ليليان حداد كرم



 

      ١٨: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  مئة عام في خدمة رعية الحازميةمئة عام في خدمة رعية الحازمية: : أخوية الحبل بال دنسأخوية الحبل بال دنس

  : الذھبي األخوية الكلمة التالية في سجل رئيس المجلس البلدي السيد جان الياس األسمردّون  
  

  
  !"عندما تطفأ األنوار يطّل نور وجھك اإللھي "

أخوية الحبل بال "ھكذا تنادت قديسات من الحازمية إبـّــان الحرب العالمية األولى، جمعھّن نور يسوع إلنشاء 
انصھرتّن في مختلف ... ء سراجكـّــن ليالي الحازمية، بالصالة واألعمال اإلنسانيـّــةمئة عام، أضا"... دنس

تواجدتّن في أعيادھم وأفراحھم فأعطيتموھا زخماً ... صلــّـيتــّن في أحزانـھم فواسيتموھم ....مناسبات الرعية
وھل أجمل من اللقاء على !  نيّرة اجتمعتّن على الخير الذي يأتي من هللا والذي يصنع وجوھاً ... ومحبة وحياة 

  الصالة وعمل الخير؟
وأنِت أيتھا السيدة الفاضلة، دنيز مونس أبي نادر، تحملين اسم عائلتين، كل واحدة منھا تنافس األخرى بالعراقة 

  . واألصالة
وبحضور خويـّـة بطابع خاص طبعت فترة وجودك في األ...  يرة والمحبة واإليمان لزميالتـكأنت قدوة في الس

أنت مثال المربيّــة واألم  ! ترأست األخويـّــة في رعية مار روكس لمرات عديدة، فتــألــّــقِت ...  مميز
الحاضنـة والمفكرة الحذقة، تعملين بصمت فتتركين األصداء ألعمالك، ترتبين أمور األخوية بالحكمة حتى 

  .وية الحبل بال دنستوســّع عملك فتخطيت الرئاسة وصرت جزءاً ال يتجزأ من أخ
لم يكن عملكّن لينجح لو لم يرافقكّن كھنة قديسون تعاقبوا على ارشاد وتوجيه بنات األخوية لما فيه الصالح 
العام، نذكر منھم األب الياس خليل  والمونسينيور طوبيا ابي عاد، واألب حنا ابي عاد، رحم هللا من انتقل الى 

   الحياة األبدية وأطال بعمر األحياء،
أمــّـا األب أنطوان مقصود، فأعماله بادية في الرعية واألخوية والمدرسة الرعائيّة على حد سواء، منذ اثني 

  . عشر عاماً، يزرع البذور الصالحة وال يزال بانتظار موسم الحصاد
  . الجديدة ولألب شربل موسى نقول اننـا نعّول كثيراً على العمل المميّز الذي تقومون به لجھة تنشئة األجيال

  
  



 

      ١٩: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  مئة عام في خدمة رعية الحازميةمئة عام في خدمة رعية الحازمية: : أخوية الحبل بال دنسأخوية الحبل بال دنس

  
 : في المناسبة، من أبرز ما جاء فيھاأمــّـا السيدة دنيز ابي نادر فقد كانت لھـا كلمة 

  
تشرفوننا اليوم  بحضوركم ، لتشاركوننا فرحة اليوبيل المئوي ، ألخوية 

  .الحازمية  –رعية مارروكز   –الحبل بھا بال دنس 
بالزرع والحصاد خالل قرن من " الفرح " اليوبيل ھو الفرح بحد ذاته 

الزمن ، وال بّد لنا من وقفة تأمل تعود بنا إلى زمن تأسيس األخوية ھو 
رحمةُ هللا على  ،  ١٩١٤عندھا ھذا التاريخ ھو عام بالتحديد محطة توقف 

، ليبقى الصليب وأخوات، من كھنة وأخوة من أسسھا، وعانى، وصمد
رفوعا على قبب كنائسنا ، وتبقى أجراسنا تقرع ، وتحية تقدير الى السيدة م

نحن نبقى ونستمر في رسم اشارة . ماري صفير التي شّرفتنا بحضورھا
  .الصليب على صدورنا باسم اآلب واإلبن والروح القدس 

وبالمناسبة اسمحوا لي أن أقدر وأشكر أعضاء األخوية على ثباتھم وخدمتھم 
وأشكر المرشدين . مع التنويه بااللفة والمحبة التي تربط بينھم وتعاونھم 

واشكر باسم  –العامين واالقليميين ومرشدي أخويتنا على دعمھم وعنايتھم 
بولس مطر وكل من شرفنا بحضوره مشاركتھم لنا  أخويتنا سيادة المطران

  .فرح الروح ألنه ھبة الروح القدس  –اليوم ھذا الفرح 
ويه بالشكر الكبير لرئيس بلدية الحازمية السيد جان االسمر ، واعضاء وال بد من التن

المستمر لنا ، وبلفتة خاصة لھذه السنة ، ومن األعضاء من  المجلس البلدي على دعمھم
 .ساھم ، على صعيد شخصي 

 
د جـاءت النتيجة على الشكل الحـازمية، وق –مار روكس  -تـّم انتخاب لجنة جديدة ألخوية الحبل بال دنس   ٢٤/٢/٢٠١٥بتاريخ 

  : التـــــــــــــــالي 
  

          الرئيسة     السيدة ساميا كابي حريقة
          نائبة الرئيسة     السيدة ميالده ريمون كميد

        أمينة الصندوق       السيدة آمال داغر
  أمينة السر     السيدة ساميا الزغبي
  وكيلة الرسالة     السيدة اندريه فغالي

   وكيلة التنشئة    س حريقهالسيدة وفاء اني
  المسؤولة اإلعالمية     السيدة وفاء الجاموس

  
وقد توجھت السيدات الى القصر البلدي لشكر 
الرئيس والمجلس البلدي على دعمھم الدائم لھّن، 
حيث أكــّـدن أن للرئيس جان األسمر مكانة خاصة 
في قلب األخوية، ألنه كان ويبقى الداعم األكبر 

  .وتميّزھـــا إلنجاح أعمالھنّ 



 

      ٢٠: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  مناسبات مختلفـــــــــــــــــــــــةمناسبات مختلفـــــــــــــــــــــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

، برئاسة أخوية مارت تقال
مرشدھا الروحي االب 

في ضيافة  جورج بدر،
القصر البلدي ورئيسه، 

وتباحث في كيفيّة التعاون 
لما فيه مصلحة الرعية 

 .والبلدة

بدأت الزيارة بشكر هللا، وصالة مقتضبة تالھا األب جورج بدر، ثم 
كانت كلمات للرئيس شّدد فيھا على اھمية التعاون مع الرعايا 

ت ھذه العالقة وتمتينھا ألنھا تساھم والمجتمع المدني، وكيفية تثبي
في انتاج بلدة نموذجية نطمح اليھا، الى ذلك شكر المجتمعون 
الرئيس والبلدية على الجھود المميزة المبذولة في سبيل شراء 
قطعة االرض المجاورة للكنيسة، وشّددوا على انه بفضل ھذه 

 !الجھود يعلو شأن الكنيسة 



 

      ٢١: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  مناسبات مختلفـــــــــــــــــــــــةمناسبات مختلفـــــــــــــــــــــــة

 

  اإلعالميـّــــــة 
  أندريه طربيه 

تكّرم رئيس المجلس 
البلدي السيد جان 
الياس األسمر على 
مسيرته الناجحة 

 والمشرقة

فخر لكل لقب، فرغم صمته اإلعالمي ھو ألنه  لقابأال يحتاج الى " جان األسمر"ان اإلعالمية طربيه  اعتبرت
اشادت بصفاته اإلنسانية معتبرة  ، كمامحدود كان يجعله يرفض اي تكريمأعماله واضحة وجليـّــة، طموحه الال

  .ختصر ورسالة محبةاياه كتاباً كبيراً ال يُ 
  

تقديراً ... بة العيد السنوي لبرنامج لبنان اإلعمار درع العطاء الوطني المميز لمناس"ثم قدمت له درعاً تقديريّـــة 
لعطائه الوطني المميز عبر انجازاته الكبيرة في تفعيل العمل البلدي ونجاحه في اعمار الحازمية على امتداد 

  "ووفاء لشخصكم ايھا الرئيس وألعضاء مجلسكم الكريم على خدماتكم اإلنمائيّة واإلنسانيّة المميزة... مساحتھا 



 

      ٢٢: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  الشعانين والفصحالشعانين والفصحاحتفاالت احتفاالت :   :   رعايا الحـازميةرعايا الحـازميةبعض من بعض من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ھوشعنا : مارت تفال الحازميةرعية 
 اآلتي بإسم الرب

غّصت بمسيرات حاشدة لإلحتفال بأحد :  رعية مار روكس
 الشعانين واسبوع اآلالم



 

      ٢٣: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  الشعانين والفصحالشعانين والفصحاحتفاالت احتفاالت :   :   رعايا الحـازميةرعايا الحـازميةبعض من بعض من 

 

  : كنيسة مار الياس
بيت الضيق يتسع أللف 

 صديق ومؤمن

دير سيدة 
الكرمل في 
  : الحازمية

الخشوع في 
قداس الرھبان 
واإلحساس 

الصادق بالعيد 
 !الكبير



 

 

  كلمة مختار الحازمية كلمة مختار الحازمية .. .. منــّـا وفينـا  منــّـا وفينـا  

  ايلي بشاره الغاويايلي بشاره الغاوي

    ٢٤: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  

  ماروني  -   ١٤٢/ آل صليبا  

جاءت عائلة كرم صليبا المولودة في البرازيل الى 
الحازمية في اواخر ثالثينات القرن الماضي، بعد ان ھاجر 

د جبيل الى البرازيل، وأنجب ثالثة أبناء كرم صليبا من بال
  . وبنت وحيدة

 – ١٩٢٨د في العام والمول يوسف كرم صليبا −
البرازيل، متزوج من السيدة روضى البدوي، وله 

كرم وطانيوس، متزوجان ولھما اوالداً : ولدان
 . وبنات متزوجات

المولود في البرازيل متزوج   كرم صليباميشال  −
ً (وله ولد واحد   . ، وبنت وحيدة عزباء)توفي عازبا

 توفي عازباً  يعقوب كرم صليبا −

مولودة في البرازيل، ال  كرم صليبا سعدى −
ومتزوجة من المرحوم ميشال يوسف الغاوي، لھا 

وثالث بنات، جميعھم ) روكز(ولد واحد 
  متزوجون

  ماروني  – ١٦/  آل ابو خليل  

جاء الى الحازمية قبل الحرب   حليم جرجي ابو خليل
العالمية األولى، متزوج من السيدة ماري شاھين بو نجم 

  . نوبنتا) عبدو(ولھما ابن واحد ) لدةابنة الب(

متزوج من السيدة سوريا  عبدو حليم ابو خليل  
نبيل، جميعھم  –الياس  –شوقي : معوض، وله ثالثة ابناء

  . متزوجون ولھم ابناء

  روم كاثوليك – ١٦/ آل الشاوي 

، حيث ١٩٥٤عائلة الى الحازمية، عام جاءت ھذه ال
  اشترت ارضاً وبنت عليھا مسكنھا

: وله ثالثة ابناءمتزوج  ل الشاوييالمحامي ميش  
كوليت متزوجة : انطوان، وثالث بنات –جورج  –جوزف 

   .وماري كلير وتريز عازبتين

 يوسف كرم  صليبا

 عبدو ابو خليل

 ميشال الشاوي



 

      ٢٥: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  كبيرة من الحازميـّـــــــــــــــــــــةكبيرة من الحازميـّـــــــــــــــــــــة:   :   سميرة توفيق سميرة توفيق 

لم تكن يوماً فنانة عادية، ھي شامخة كأرز لبنان، راقية 
بفنھا، حملت بصوتھا التراث والبادية وتطلعات الشعوب 

الجميلة قلباً " سمراء البادية"العربية فصارت ايقونة للفن و
وقالباً وفناً، انھا باختصار السيدة سميرة توفيق، ابنة 

قابلة بعد طول الحازمية، التي تخّص مجلة الحازمية بھذه الم
  !غياب اعالمي

  
 لماذا اخترتم الحـازمية مقراً إلقامتكم ؟ 

في البداية كنا في شارع الحمرا ثم انتقلنا الى فرن الشباك وعندما اكرمني 
بمشورة صھره حنا  صھري اديب رضوان  هللا اردت التملك فأختار لي 

قريبة  خوري حنا الحازمية التي كان يسكنھا، فوجدتھا ھادئة، راقية،
صغيرة، يمكن القول فقط بضع بنايات ومحال تجارية   كان فيھا   وبعيدة، 

ن به والمالصق لتلفزيون لبنان ط، حتى الشارع الذي أق"ةاضيكانت ف"انھا 
اخترتھا في تلك األثناء ألنھا قريبة من عاليه مقري الصيفي . كان شبه خال

دي على ھذه أشرف وال آنذاك، فاشتريت األرض وبدأنا بالعمار حيث
  .العملية

  . وما زلت حتى اليوم أفضل الحازمية عن اي مكان آخر
  

كيف تصفين عالقتك ببلدية الحازمية؟ وبالرئيس جان الياس 
 األسمر؟ 

جان غانم، . اعرف الرئيس جان اسمر منذ زمن بعيد، ايام الراحل د
تربطني به عالقة طيبة وھو اليوم كرئيس بلدية قد حّسن الكثير في 

يعني "حازمية التي اصبحت مدينة فيھا كل ما يطلبه اإلنسان، ال
  .، من الطبابة ألصغر األمور "عمرت واصبحت بلدة متكاملة

ل جھود ضبعتقد الحازمبة ما بتحتاج شي وھي األجمل وذلك بف"
 ً   "البلدية طبعا

  
ال شك أنــّـك زرِت أھم وأرقى مدن العالم، حيث كنت محّل ترحيب، 

ى الحازمية، فما السر الذي يجذبك للعودة دوماً لكنـــّك عدت ال
 اليھا؟ 

زرت بالد العالم وتملكت في أرقى شوارع لندن وكان لي في عدة 
دول عرببة منازل راقية، لكنني اعود واستقر في الحازمية ألني 

ولبنان بلدي وھنا اصبحت  وبوجود كل األھل،" عّمرت بتعبي"
منطقتي وبلدتي عمرتھا بالدين وهللا اكرمني بالكثير فكيف ال احبھا 

  .ومن ثم تبعني العديد من الفنانين



 

      ٢٦: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  كبيرة من الحازميـّـــــــــــــــــــــةكبيرة من الحازميـّـــــــــــــــــــــة:   :   سميرة توفيق سميرة توفيق 

  
كيف ترين مستقبل الحـازمية؟ وھل من 

  اقتراحات للتطوير؟ 
واليوم " كم عمارة"ذكرت بأنھا كانت  

اصبحت بلدة نشتري منھا كل شيء وال نحتاج 
الى اي مكان آخر، اصبحت تضاھي  الذھاب

كبرى المدن ال سيما لجھة اإلستثمارات 
الضخمة فيھا والمنازل الفخمة وسكانھا الذين 

  . ھم من نخبة المجتمع اللبناني
حّسنوھا وعّمروھا والريس جان له االيادي "

  ".البيضاء
احب الحازمية ولي الفخر ان أكون اّول من    

  سكنتھا
 
  

لبنان اليوم ؟ واين أنت  كيف تصفين الفن في
 منه ؟ 

الفن في لبنان اليوم محيّر، فيه ما تشاھدونه 
 . الدنيا تغيّرت وفن زمان يختلف. انه عصر الصورة السريعة. اكثر وفيه اصوات مميزة وحلوة وتسمعون  
  

 
 ھل تعبت يوماً من الشھرة ؟

 أتِنا منونحن زمن تعبنا على شھرتنا لم ت. الشھرة نعمة من رب العالمين 
االغنية كانت تحتاج وقتاً . دون تعب ولم يكن في زمننا الصورة السريعة

  .طويالً ودعماً من االذاعات كي تنتشر
المھم ما بتكبر وال بتجبر . الفنان اللي صنع شھرته بتعبه ما بيتعب منھا"

ع ثم التواضع، عليه أن يحب ضالتوا ، ميزة المطرب الناجح "ناسعلى ال
 .هالناس كي يحبو

 
 . كلمة حرة أخيرة

بيعلـّـمھم  الدنيا والتطور واألنترنت عم! جيل اليوم ماشا سابقنا بأشواط"
الكثير لكن أقول لھم ال تنسوا تقاليدكم وعاداتكم ومجتمعكم وما تخلوا العالم 

  " المزيّف يغريكم، اعطوا وحبّوا بإيمان وهللا بيعطيكم ما اردتم
 

  



 

      ٢٧: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  ))نموذج عن األعمالنموذج عن األعمال((  صيانة وأعمال على مدار الساعةصيانة وأعمال على مدار الساعة: : مكتب األشغال مكتب األشغال 

 

 

 

 

   

الدرابــزين الحديدي والبوردير   : صيـانـــــــة 
واعادة طالء السد،  –على طريق قناطر  زبيده 

 المتضرر منه

قطاعات في طرقات البلدة لتصريف مياه  : استحداث
في (األمطار منعاً لتحويل الطرقات الى برك لتجمع المياه  

 )منطقة مارت تقال: الصورة

 صب - تكحيل - يببترك -  اساس حفر : بوردير
 بيبلوس بنك - البوردير خلف باطون



 

      ٢٨: ص                  ٢٠١٥/  ١الفصل  –مجلة الحازمية 

  ))نموذج عن األعمالنموذج عن األعمال((  صيانة وأعمال على مدار الساعةصيانة وأعمال على مدار الساعة: : مكتب األشغال مكتب األشغال 

 

 – األمطار مياه لتصريف قطاعة وانشاء حفر : قطاعات
 جبور محطةجنب 

قساطل لتصريف مياه األمطار، وتمديد  : صيانة وتبديل
قساطل جديدة مع ردم الحفرة والتزفيت واعادة الوضع الى 

 ً  ما كان عليه سابقا



 

      ٢٩: ص                   ٢٠١٤/  ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

  التقرير اإلداري التقرير اإلداري 

 

 

 

  

 

  

  ) ١/٢٠١٥الفصل (  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الصـــــــــــــــــــــــادرة
  المجموع  ٣/٢٠١٥  ٢/٢٠١٥  ١/٢٠١٥  

  ٥  ٢  ١  ٢  محضر جلسة مجلس بلدي
  ٨٥  ٣٢  ٧  ٤٦  قرارات مجلس بلدي

  ٣٦  ٢  ٨  ٢٦  قرارات ادارية
  ١٥٢  ٢٠  ١٥  ١١٧  معامالت صادرة الى الدوائر الرسمية 

  مخـــتــــلـــــــــــــــــــــــف
 –تعاميم  –رسائل شكر  –دعوات  –طلبات 

  ٦٧  ٣٣  ٢٣  ١١  اعالنات –مراسالت  –انذارات 

  )١/٢٠١٥الفصل (  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الــــــــــــــــواردة
  المجموع  ٣/٢٠١٥  ٢/٢٠١٥  ١/٢٠١٥  

  ٤٧٠  ١٤٢  ١٦٠  ١٦٨  منجزة ومسلـّــمة: طنين معامالت الموا
  ١٥  -  -  ١٥  قيد اإلنجاز: معامالت المواطنين

  ٤  ١  ١  ٢  رخص بناء
  -  -  -  -  رخص إسكان

  ٤٢  ٣٧  -  ٥  طلبات مساعدات اجتماعية
  ٥٣  ٢٤  ٨  ٢١  تعاميم واردة من الوزارات

  مـــــــــختــلــــــــــــــف 
 –مأذونيات  –مراسالت  –عرض اسعار 

  ٢٢٧  ٩٣  ٨١  ٥٣  شكاوى وغيره–اعتراضات 

  عائلة  ٤١=  عدد العائالت التي قدمت لھا مساعدات اجتماعية  

  ل ل    ٣٧.٣٥٠.٠٠٠=  قيمة المساعدات اإلفرادية   

  

  جمعيات وأندية ورعايا المساعدات التي قدمت الى 
  ل ل    ٥٨.٠٠٠.٠٠٠مساعدة بقيمة  ١٣

 المحرر جوزف النبي متوسطاً فريق العمل اإلداري

كركور كريكوريان –جوني سنونو  –ايلي الغاوي  –ريتا لمع    



 

      ٣٠: ص                ٢٠١٥/  ١ الفصل  –مجلة الحازمية 

 

 

* *   النفقاتالنفقات/ / التقرير المالي  التقرير المالي  
  ٢٠١٥٢٠١٥//١١الفصلالفصل

 ١٦٢,٥٢٧,٠٠٠ رواتب الموظفين
 ٧٨,٠٩٨,٠٠٠ اجور االجراء

المكافآت والتعويضات 
 ٤٧,٦٩١,٠٠٠ قديمات المختلفةوالت

 ٤,٤٧٥,٠٠٠ اللوازم
بدالت االيجار والخدمات 

 ٩,٩٢٧,٠٠٠ المشتركة
المخابرات الھاتفية 

 ١,٣٢٧,٠٠٠ والبريد والبرق
 ٤,٤٠٦,٠٠٠ نفقات ادارية اخرى

 ١٨,٣٦٨,٠٠٠ التجھيزات
صيانة التجھيزات 

 ٢٢,٩٧٦,٠٠٠ واالليات
 ٧,٠٠٢,٠٠٠ النظافة العامة
 ٢,٧٥٧,٠٠٠ صيانة المباني
 ١,٩٣٠,٠٠٠ لوازم التنظيفات

 ١٠,٥٨٤,٠٠٠ المحروقات
 ٣,١٠٠,٠٠٠ بدالت استھالك الكھرباء

 ٣,٤٥٩,٠٠٠ بدالت اشتراك المياه
 ٧١,١٧٧,٠٠٠ صيانة الطرق العامة

 

إنشاء الطرق العامة 
 ١٩,٩٩٥,٠٠٠ واالرصفة واالقنية

 ١٢,٧٥٠,٠٠٠ إنشاءالمالعب والمسابح
 ٣,٧٥٠,٠٠٠ فقات الدروسن

 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ مساعدات االوقاف الخيرية
المساھمة في النشاطات 

 ٧,٥٠٠,٠٠٠ الثقافية
المساھمة في النشاطات 

 ٢,٠٠٠,٠٠٠ الرياضية
المساھمة في النشاطات 

 ١,٥٠٠,٠٠٠ االجتماعية
 ٣,٨٨٣,٠٠٠ االستقباالت

 ٨,٣٥٠,٠٠٠ االحتفاالت والمھرجانات
 ٤,٢٢٦,٠٠٠ نفقات التأمين

المصاريف االخرى غير 
 ٥,١٦١,٠٠٠ الملحوظة

 ٥٣٨,٩١٩,٠٠٠ المجموع
 



 

      ٣١: ص                ٢٠١٥/  ١ الفصل  –مجلة الحازمية 

 

 

 

 

 

 

   

    **  الوارداتالواردات/ / التقرير المالي  التقرير المالي  
 ٢٠١٥٢٠١٥/ / ١١الفصل  الفصل  

بلغ رصيد بلدية الحازمية لدى مصرف لبنان كما في 
 ل ل  ١٥.٩٠٨.٤١٣.٢١٢مبلغاً وقدره   ٣١/٣/٢٠١٥

خمسة عشر مليار وتسعمائة وثمانية ماليين واربعمائة وثالثة (
  ) غيرليرة لبنانية العشر  عشر الف ومئتان واثنا

 ٥٠,٠١٢,٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية سكن
 ١٩٨,٨٩٢,٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية ، غير سكن

 ٥٧,٧٤٩,٠٠٠ رسم صيانة المجارير واالرصفة
 ١٢٦,٠٠٠ رسم الترخيص لالعالن الدائم والمؤقت

 ٤٠,٠٠٠ لديةرسم الترخيص بإشغال االمالك العمومية الب
 ٥١٨,٩٤٢,٠٠٠ رسم الترخيص بالبناء

 ٢٥,٩٥٢,٠٠٠ رسم استعمال االمالك والمنشآت العامة للبلدية
 ٥١,٨٩٩,٠٠٠ لصالح التجھيزات%  ١٠رسم إنفاق في وجوه محددة 

 ٢٠,٠٠٠ رسم تصوينة
 ٢٤,٩٨٢,٠٠٠ رسم إنشاء مجارير وارصفة

 ١,٩٠٠,٠٠٠ ھناترسم االستثمار الماكن االجتماع واندية المرا
 ٨٧٠,٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن الدائم

 ٨٦٤,٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن المؤقت
 ١,٠٨٠,٠٠٠ رسم االستثمار الشغال االمالك العمومية البلدية

 ٦١,٧٠٧,٠٠٠ الرسم النسبي على المزايدات
 ٣٠٦,٠٠٠ رسم اعطاء البيانات واالفادات والدروس الفنية

 ٣١٨,٧٩٤,٠٠٠ اجور المخابرات وبدل االشتراكعالوة على قيمة 
 ٢٢,٨٣٦,٠٠٠ الغرامات 

 ٢٣٠,٠٠٠ رسم التعمير مع غرامة التأخير
 ٤,٤٣١,٠٠٠ ثمن دفتر شروط / محسومات الصرف من الخدمة 

 ١,٣٤١,٦٣٢,٠٠٠ المجموع
 



  


