
 

2   ٣٤: العدد                  ٤/٢٠١٥الفصل    -مجلة الحازمّية  

 !مدينة العراقة والتطّور ... الحازميـّــة  
 

  آبارنا  فخرنا 

  صغارنا أملنا 

  شبابنا انتماؤنا 

!وزمالؤنا في البال
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 ٢: ص                  ٤/٢٠١٥الفصل    -مجلة الحازمّية  

 الـفـَــهَرس
 

الفهرس   ٢
آلمة الرئيس ٣

٥ – ٤  
  مكتب التنمية

ماهّية المكتب  و  لوغو اللجان  
ايلي مسلــّـم /  ماراتون  ٦
في البلديـّــة عيد اإلستقالل  ٧
آبارنا  ٨
صغارنا ٩
الحازميةالبابا القديس في  ١٠
١٢ - ١١ شارع المطران فارتان أشكاريان 

اإلنارة العامة ١٣
 تطور األعمال: شارع سعيد فريحه ١٤
 آلمة المختار ايلي الغاوي: عائالت الحازمية ١٥
التقرير اإلداري ١٦
١٨-١٧ التقرير المالي 

أهم التلزيمات ١٩
تابع:  عملية التزفيت ٢٠
صفر نفايات: الحازمية ٢١
بنى تحتية جديدة في الزحيما ٢٢
٢٤-٢٣  تعريف وندوة الصليب األحمر:  اللجنة اإلجتماعية 

مشارآة في ماراتون بيروت: اللجنة الرياضية ٢٥
٢٧-٢٦ شغالناأ 
٢٩ – ٢٨   زمالؤنا 
 مقابلة  حصرية عن البلدية: نادين الراسي  ٣١ – ٣٠

رئيس مجلس بلدية الحازمية  فكرة  

  جان الياس األسمرجان الياس األسمر
 

 إعداد وتنفيذ 
حرب حرب . . روي جروي ج   

 موقع بلدّيــــة الحازمية على صفحة اإلنترنت 
wwwwww..hhaazzmmiieehh..ggoovv..llbb  

 

لكل من ساهم في جميع األعمال بغية تنفيذ شكرًا 
أجهزة  جميع ونخص بالشكر وطبع هذا التقرير

  وموظفي بلدية الحـازمّية



 عديدة 
   آنعان 

مهورية 
محلية  

 بالتالي 
نظيفة، 

طابعها 
ن سعر 

ب من 
 تكون 
  . بلدي

 للبلدية 

ي سّدة 
ت وآما 
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 ٣: ص 

 انتصارات
يمون ابي

رئيس الجم
حتفاالت ا

 فيكّرسون
لدة فتراها ن

  .  يها

 والفوقية وط
، وأن"طّور

ت بين الشباب
حازمية، قد
ن القصر البل

ا أّن نظرتن

طاقم جديد في
ما أصبحت

  

 ر

عة، مخلــّفة
ا النقيب ر

رصل، فترى 
شهدت مثله
 ألعمالهم
 شوارع البل
مستثمرين في

اها التحتية
عراقة والتط

ة والعالقات
ة وبعيدة للح
اتنا وجدران

ونشّدد على
 

و بوجود ط
يها وآما عل

  !تي

    

س األسمر

مّرت مسرع
 البلدي هما

هذا ما حص
، ما شءفرا

زمية مقرًا
مسارك في
سكانها والم

المدينة، ببنا
مدينة الع" 

صر القربة
 آفاق جديدة
تزّين ذآريا

بأشخاص، و
 . ية يومّية

حضورنا أو
 آما عملنا

محبتمع 

  

جـان الياس

م ست التي
ء المجلس

حازمية، وه
زراء والسفر
ن من الحاز

،  تكمل م"
الحازمية وس

نة في قلب ا
ة هي بحق

 تعزيز أواص
حلية، ورسم
ية وعالمية ت

ج ال يرتبط ب
عمال روتيني

هج، سواء بح
ن الجنوبي،

   

لرئيس ج

 العام،
لتعبير

 السنوات الس
 من اعضاء

الء شأن الح
واب والوز
رين يتخذون

حةت الناج
ستقبال ابناء ا

صبحت مدين
ن الحازمية

جهدنا على
لتنمية المحل
جوائز عربي

 البلدي نهج
ت مجّرد  أع

مر هذا النه
ساحل المتن

 

آلمة ال

  لس
  !زمية

تيارّيـة هذا
سلطة ولل

نظرة الى
 عزيزين

حنا الى اعال
بير من النو
هم المستثمر
 اإلستثمارات
ومؤهلة الست

تراها قد أص
ده فتتأآد أن

  . ب

وقد عملنا ج
للاح مكتب

علنا نفوز بج

آد أن العمل
اسكة وليست

مل أن يستم
رة لبلدات س

   ٤/٢٠١٥ل 

 هذا المجلس
موع الحاز

بلدية واإلخت
لتداول الس

، ال بد منق
دان زميلين

   

سنا، بل طمح
قه حشد آب
ك فترى أه

مدينة"هي
و ليًالدائمًا  

رت تقال، فت
 الست زبيد
ى من الذهب

د األبناء، و
 بهم، وافتتا
 وهذا ما جع

راطية، نؤآد
مؤسسة متما

ا الكثير، نأم
حازمية منار

الفصل   -مّية  

طفأ شمعة
شم  أضاء

إلنتخابات الب
 صحّي ل

ا اإلستحقاق
حزان  بفقد
.ابو صافي

يومًا هاجسن
لبلدي يرافق
ول بذاآرتك
ّن مدينتكم 
ت، مضاءة

 في نيو مار
نثره قناطر
أصبح أغلى

زمية تعاضد
تمر خاص
 المنظورة،

عملية الديمقر
أننا نراها م

ب، ولغيرها
، لتبقى الح
  .مستقبلها

مجلة الحازم

تط
الذي

ب موعد اإل
 عامل
  .قراطي

 اقتراب هذا
سارات وأح

شربل ازيز

كن السلطة ي
ح القصر ال

وتجو. طقية
ار القائل بأن
ة من النفايات

ـّل الغروب
لذي تنثي ا

ض فيها قد 

س في الحاز
ل تنظيم مؤت
من الحدود

نا نؤمن بالع
رت، حيث أ

هذه االسباب
لس البلدي،
عنا خططًا لم

 

 

يقترب
وهو
الديمق

ومع
وانكس

العزو

لم تك
يفتتح
ومناط
الشعا
خالية

تتأمــّ
األثر

األرض

تلمس
خالل
أبعد م

وألننا
تطّور

لكل 
المجل
وضع
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 ٤: ص                  ٤/٢٠١٥الفصل    -مجلة الحازمّية  

 !شبابنا أولوّيتـنا /   مكتـــــــــب التنميــــــــــــــة  
  
  
  

  !فإننا ننتمي....  ألننــا نهتـم 
  

، وألّن الشباب هو المستقبل، أصبح لزامًا وملحًا  "التنمية هي ضمانة المستقبل"من مقولة أن "انطالقا
مشارآة هذه الفئة العمرّية في جميع الجهود الرامية الى اعداد التنمية المستدامة وجعلها واقعًا، فاختار 

المضي قدمًا في مشروع ريادي رئيس مجلس بلدية الحازمية السيد جان الياس األسمر، ومن دون تردد 
في نوعه، وهو اشراك القطاع الشبابي في الحياة البلدية ودمجه في عملية التنمية التي ستنعكس بالطبع 

  .  ايجابًا على ازدهار المنطقة
  

من خالل هذا النهج، إلى مواآبتهم والعمل على انخراطهم بتبّني " صديقة الشباب"تهدف بلدية الحازمية 
كر البلدي الهادف الى تحقيق التنمية المستدامة، بغية تحضير آوادر يمكن االعتماد عليها في العمل والف

  .المستقبل، لتستمّر حاملة شعلة  بلدية الحازمية، متأللئة في سماء بيروت، منارة لجميع البلدات
ّكل أداة لتحقيق هذه تحقيقًا لهذه االهداف، تّم استحداث مكتب التنمية المحلية في بلدّيــة الحازمية، ليش

االهداف على جميع األصعدة، الرياضية، االجتماعية، البيئية، الثقافية واالقتصادية، فجمعت البلدية شبابها 
في مؤتمر تأسيسي انبثق عنه لجان تعمل وفق هذه االطر بالتنسيق والتعاون مع مكتب التنمية الذي يعمل 

  .بداعية والسعي لتنفيذ مقترحاتهمعلى تفعيل دورهم واشراآهم وبناء قدراتهم اال
  

ما لفتني أآثر في بلدية الحازمية آخبيرة تنمية، التقارب الحاصل ما بين الشباب والرئيس، وسياسة 
االصغاء واالنفتاح التي هي ميزة هذه االجتماعات إذ تتمحور حول القضايا العامة من أجل بلورة رؤية 

ع الى اآلخر، آما تسمح لهم بأن يحققوا ذاتهم وأن يشعروا مشترآة، يتعلم فيها الشباب آيفية االستما
  .بدورهم ورأيهم في رسم وصياغة الكثير من البرامج والمشاريع التنموية التي تفيدهم حاضرًا ومستقبًال

  
  ما هو دور مكتب التنمية؟

  
اب الى مشاريع يتمثل دور مكتب التنمية المحلية لبلدية الحازمية ببث دينامية تحول أفكار وحاجات الشب

حقيقية تعّبر عن تطلعاتهم وتعود بالفوائد االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، البيئية والرياضية للمنطقة، 
  . فيتحقق بالتالي االنتماء الفعلي لدى الشباب ويتم بناء عالقة تعاون وثقة بينهم وبين البلدية

المشاريع وتأمين ديمومتها التي من شأنها تطوير النطاق أما المكلف بالتنمية المحلية، فهو الخبير في تنفيذ 
  .البلدي على آافة الصعد،آما يعمل المكلف عمل الوسيط بين البلدية والشباب والفعاليات المحلية

-الهدف األساسي هنا تفعيل مشارآة الشباب عبر تعبيرهم عن تطلعاتهم ليرسموا النموذج االجتماعي
مجتمع الحرية، العدالة : ثمرة العقلية الجماعية الجديدة التي يخلقونها الثقافي لمجتمعهم الذي سيكون

  ".   الديموقراطية بمفهومها الحضاري المعاصر: "والمساواة واألخوة الذي سيبقى اطاره األساسي
  

  
  حنان الهبــــــر

  مسؤولة مكتب التنمية 
 في بلدية الحازمية
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 ٥: ص                  ٤/٢٠١٥الفصل    -مجلة الحازمّية  

 !شبابنا أولوّيتـنا /   مكتـــــــــب التنميــــــــــــــة  
 

أضيف الى علم البلدية آتابًا تعلوه الشمس المشرقة ويرمزان 
معا إلى أن الِعلم هو نور اإلنسان والثقافة هي آيان الشعوب 

وقد وضع هذا الرمز في وسط األرزة  للتأآيد على . واألوطان 
أن ثقافة لبنان وعاداته ستبقى خالدة بوجود شباب وأجيال 

التي يتمّيز بها حلقة الدبكة أّما . مثّقفة أمثال أبناء الحازمية
اللبناني األصيل فتتجّسد بها ثقافة المحبة  الفولكلور والفن
  .وأخّوة اإلنسانية 

رغم اختالف ألوانهم وآرائهم ويرمزون إلى اإلنسانية  يتكاتفون
 فهمااألخضر الغامق والفاتح ب اليدان .و قبول ومحبة اآلخر

بوضوح عن أهمية التواصل لتحقيق  انتعّبروبوضعّية السالم 
 .نموذجي معمجت

ألنها اللعبة  م،أضفنا إليه آرة قد، علم بلدية الحازمية آأساس
وضع . األآثر شعبية في العالم عمومًا وفي الحازمية خصوصًا

الروح هذا الرمز في وسط أرزة لبنان للـتأآيد على استمرارّية 
يشّكلون حرآة فهم باللون األحمر  ّما األشخاص أ. الرياضّية
ويرمزون إلى القّوة والمنافسة الحضارّية التي تكمن العّدائين 

  .فيها المحبة واألخّوة 

الكرة األرضية التي هي بيئتنا  أضيفت الى علم بلدية الحازمية
وموطننا في هذه الحياة وقد وضع هذا الرمز في وسط أرزة 
لبنان للفت النظر وتشجيع المساعي التي تهدف إلى الحفاظ على 

باللون  تانن المرسوماأّما اليد .البيئة لتستمر الحياة الطبيعية 
عن ضرورة حماية  انتعّبروتحضنان األرزة والقناطر فاألخضر 

البيئة من قبل جميع األفراد وذلك من خالل تطوير ونشر الثقافة 
  .البيئية إلى الجميع 

الليرة اللبنانية التي هي عملتنا  أضيفت وسط األرزة الخضراء
للتأآيد على المساعي  اللبناني،المستخدمة وأساس اإلقتصاد 

أبناء يجتمع  .هذا اإلقتصاد تعزيز التي تهدف إلى استمرار 
يشبكون  ،الحازمية بمختلف أعمارهم وطبقاتهم االجتماعية

  .لما فيه مصلحة الحازميةاأليدي تعبيرا عن التعاضد والتضامن 

 
هذه التصاميم والشعارات األولّية للجان من اعداد وتنفيذ ابن 

الشامي، وسيصار الى عرضها في اجتماع شربل الحازمية ايلي 
 .للبت بها واعتمادها ٢٢/١/٢٠١٦الشباب في 



آانت 

روبير 

  ممثًال
.  
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 ٦: ص 

ن الثدي، وآ

ختار البلدة ر
  .ض

جان األسمر
ي ليلى عجم

 

  

 !ضر

 عن سرطان
 .لحازمية
ومخ  البلدي

كافحة المرض
س البلدية ج
رطان الثدي

    

ب والحاض

شر التوعية
 زبيده في ا

لمجلسمن ا
لمطلوبة لمك
آّل من رئيس
عية عن سر

  

الغائب:   

لنش" ي مسّلم
 إلى قناطر
ر أعضاء م
لخطوات ال
قديرّية إلى آ
ي مجال التو

   

ي مسلــّم

سباق إيلي"
الي وصوًال
ين، بحضور
شادات عن ا
ة دروًعا تقد
الناشطة في

  

 

سباق ايلي

رسة اإلليزه
ستديرة الفغا
هل والمعّلمي
ورات وإرش
مسّلم سماحة
 دعيبس، و

   ٤/٢٠١٥ل 

س

 نّظمت مدر
طالق من مس
طالب واأله
توزيع منشو
درسة ربى م

سيلفياسيدة

الفصل   -مّية  

ح والّتسلية،
نقطة االنط

من الطحشد 
قة، وتخّلله ت
ت مديرة المد
الس س البلدي

مجلة الحازم

المرح ء من

في السباق ح
حريق
ختام، قّدمت

المجلسعضو

بأجواء

شارك ف

وفي الخ
بعض
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 ٧: ص                  ٤/٢٠١٥الفصل    -مجلة الحازمّية  

 !استقاللنا مسؤولّيتنا 

ة ولغاية القصر البلدي في ستقالل الذي انطلق من باحة المدرسنظمت مدرسة اإلليزيه سباق اإل
الياتها، ي ومختاري البلدة وبعض من فعدالحازمية، حيث استقبل الطالب رئيس واعضاء المجلس البل

 :وآانت للرئيس آلمة أبرز ما جاء فيها

هذا هو فخر لبنـاننـــــــــــــا !   هذا هو اإلستقالل 
  !آما أّن اإلليزيـه فخر الحـازميـّــة وأبنائهـا 

  
إننـا نعتز بباني هذا الصرح التعليمي ومؤسّســه، 

األستاذ ايلي مسلــّـم رجل العلم والمعرفة، الصديق 
الذي غادرنا باآرًا تارآًا المسؤولّية على عاتق 
ابنته األستاذة ربى وشقيقتها التي نعّول على 
حكمتهما وثقافتهما لإلستمرار وتفعيل العمل 

  .والتعاون لما فيه المصلحة الثقافّية العامة
  

بدأنـا هذه اإلحتفالية المشترآة مع الراحل الكبير 
، فصارت تقليدًا سنويـّــًا نأمل أن ٢٠١١في العام 

يستمر ألجيال وأجيال قادمة، آي يبقى اإلستقالل 
متجذرًا في نفوسنـا، وحب الوطن في قلوبنـا، 

  !وجيشنـا تــاج وإآليل غار نعتز ونفتخر به
  

يعود اإلستقالل هذه السنة أيضًا بغصـّــة، مرآز 
الصدارة في الدولة اللبنانية مغّيب بغياب رئيس 

فال استقالل حقيقي من دون ... الجمهوريـّــة 
دولة ... من دون دولة قادرة وعادلة ... رئيس 

  !المؤسسات والقانون التي نطمح لها 
  

تـحيـّــة تقدير الى الهيئة التعليميـّــة في هذه 
... أنتم تالميذ اليوم ... المدرسة العريقة، وإليكم 

! وهذا الوطنحــُــماة اإلستقالل  ... رجال الغد 
نبقى ... يدًا بيد ... والى اللقاء في مناسبات قادمة 

 !لتحيا الحازمية ويحيا لبنان
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 ٨: ص                  ٤/٢٠١٥الفصل    -مجلة الحازمّية  

 فخرنا واعتزازنا... آباُرنا 

 

لمناسبة حلول األعياد المجيدة دعا رئيس وأعضاء مجلس بلدية الحـازمية آبار البلدة الى حفل غداء يوم السبت 
قّدم لهم المجلس عائلة حيث  ٢٠٠في القاعة العلوية للقصر البلدي وقد لبـّــى الدعوة ما يقارب  ٥/١٢/٢٠١٥ في

وآانت النجمة نادين الراسي ضيفة الشرف، وأحيا ابنا الحازمية منال  .رمزية والمعايدات السنويةال البلدي الهدايا
  .وعبدو ابو ملهب الحفل الموسيقي

  
حفل ) مسؤولة لجنة الشؤون اإلجتماعية في البلدية –عضو المجلس البلدي (افتتحت السيدة سيمون عيراني 

الغداء، مرّحبة بالجميع، معتبرة أن البسمة هي أفضل دواء لمواجهة مصاعب الحياة، وأّن آّل يوم عيد ما دامت 
الخبز والملح، الحلو "أواصر الصداقة تجمعنـا، مهمـّـا باعدت بيننا المسافات، فإّن المحبة تجمعنا لنتقاسم 

  .، ونبقى سويًا متحدين ألجل الخير العام"والمر
الفتة المبادرة التي قام بها رئيس المجلس البلدي واألعضاء ومختاري البلدة بتكريم األآبر سنًا العم الياس  وآانت

  .قازان وإلباسه عباءة الحازمية الشرفّية
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 ٩: ص                  ٤/٢٠١٥الفصل    -مجلة الحازمّية  

 أملنا وغدنا... صغاُرنا  

 

احتفلت بلديـّــة الحـازمية مع أطفال البلدة بعيد الميالد، حيث لّبــى ما يقارب األلف طفل دعوة المجلس البلدي لمشـاهدة 
 .سيدات لجنة الثقافة والمهرجـانات الجديدة، التي تالهـا توزيع هدايا قّيمة من البلدية بواسطة  LOUNA مسرحية

ألقى في بداية الحفل رئيس المجلس البلدي السيد جان األسمر آلمة ترحيبّية بالحضور، حيث أشار الى أّن األطفال هم عنصر 
ال يكتمل  أساسي لبناء غد أفضل، وأآـّــد أن فرحتـهم في هذا النهار الممّيز هي أثمن هدية للمجلس البلدي، مشددًا على أن العيد

، وفي هذا السياق إال برضى الكبار الذين هم سبب وجودنا في هذه الحياة وبضحكة من مباسم األطفال الذين هم استمراريتنـا
الرئيس على حضوره ) مسؤولة لجنة الثقافة والمهرجانات في البلدية –عضو المجلس البلدي (شكرت السيدة سيلفيا دعيبس 
أجواء عائلية  على اإلحتفال سادتو وعلى آل ما يقوم به مع المجلس البلدي لنشر الثقافة والفرح، ومشارآته األطفال فرحة العيد

 .غمرتها األلفة والمحبة
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 ١٠: ص                  ٤/٢٠١٥الفصل    -مجلة الحازمّية  

 !البابا القديس في الحازمية

  
لمناسبة عيد القديس البابا يوحنا بولس الثاني في 

تشرين األول  وبدعوة من عيلة مار تقال،  ٢٢
آّرس سيادة المطران بولس مطر راعي ابرشية 
بيروت المارونيه تمثاًال للبابا القديس تّم إستقدامه 
من إيطاليا وترآيزه على مدخل الكنيسة بجانب 

ضور لفيف تمثال للقديسة تقال شفيعة الرعية، بح
من آهنة المنطقة والمجلس البلدي واإلختياري، 

 لسيدبلدية الحازميه امجلس وعلى رأسهم رئيس 
وأعضاء المجلس البلدي األسمر الياس جان 

الجمعيات والبلدة وعدد من الفعاليات، ومخاتير 
 الرعائية في رعية مارت تقال  الجماعاتدنية والم

  .من المؤمنينبما فيها لجنة الوقف واألخوية وحشد 
  

وللمناسبة خدمت عيلة مار تقال قداسًا إحتفاليًا 
ترأسه سيادة المطران مطر وعاونه األب جورج 
بدر واألب روني معتوق والشماس نيكوال مقصود 
ولفيف من الكهنة، تّم بعده تكريس تمثال القديس ثّم 
إنتقل الجميع الى صالون الكنيسة حيث تبادلوا 

فل آوآتيل خاص البرآات والتهاني في ح
  .بالمناسبة
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 ١١: ص                  ٤/٢٠١٥الفصل    -مجلة الحازمّية  

 شارع المطران فارتان أشقاريان

 

غّص دير اآلباء المخيتاريست في قلب الحازمية النابض 
بضيوف أتوا من آل حدب وصوب ليشارآوا مع 
المجلس البلدي، رئيسًا وأعضاء، ومع مختاري 
وفعاليات البلدة بإفتتاح شارع المطران فارتان 
أشكاريان، وهو الكاتب واألديب والمرّبي وابن الحازمية 

. مثاًال للعطاء والثقافةالذي حلــّق في هذه الدنيا وآان 
مثـــّل غبطة آاثوليكوس بطريرك آيليكيا لألرمن 
الكاثوليك في اإلحتفال المطران جورج اسادوريان، وقد 
حضر الحفل ايضًا سفير دولة أرمينيا في لبنان وعدد 
آبير من النواب والوزراء واإلعالميين وحشد آبير من 

  . ابناء الحازمية ومحّبي المطران المحتفى به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة المونسينيور جوزف توالت الكلمات التي اشادت بعطاءات المطران أشكاريان، وآان أبرزها آلم
واإلعالمية بوال يعقوبيان باإلضافة الى قراءات ) ر المدارس األرمنية الكاثوليكية في لبنانمدي(يغيايان 

من أشعار المحتفى به  بصوت األديبة جولي مراد وفقرات موسيقّية منّوعة أضفت أجواء من الفرح 
  . والبهجة
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 ١٢: ص                  ٤/٢٠١٥الفصل    -مجلة الحازمّية  

 شارع المطران فارتان أشقاريان

  
أمــّا آلمة رئيس المجلس البلدي، السيد جان الياس 

ه النفحة اإلنسانّية، حيث نّواألسمر فقد امتازت ب
اريان ولكن صلب بعالقته الشخصية مع المطران اشك

آلمته آانت الدفاع عن دير اآلباء المخيتاريست 
ورفض التنازل عنه وبيعه الى أّي آان، ألّن لهذا الدير 
خصوصّيته منذ أآثر من نصف قرن، آما قال، وقد 
ف وضع امكانيات البلدية وامكانياته الشخصية بتصّر

  . اي طائفة لبناء صروح دينّية وتعليمّية جديدة
القت هذه الكلمة تفاعًال قّل نظيره بين الحضور، ال 
سيما النائب هاآوب بقرادونيان ومعظم النواب 
الحاضرين واإلعالمية بوال يعقوبيان الذين أبدوا 

المجلس "وختم الرئيس قائًال . اهتمامًا بهذا الموضوع
عه، ولكننا نحتاج الى دعم البلدي يقوم بما في وس

الجميع للمحافظة على خصوصّية هذا الصرح الذي 
  ".  يمثل قلب الحازمية النابض

  .تال قّص الشريط، حفل آوآتيل للمناسبة
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 ١٣: ص 

لكامل، 
طاق 

ث تنعدم 

  

  ! مل

ق البلدة بال
ة ضمن نط
حراس حيث

 .ل

    

ارة بالكام

 ضمن نطاق
اصة العاملة
مل جهاز الح
 فترات الليل

  

بنان وُمنا

نارة العامة
مولدات الخا
عماطنين ول
وصًا خالل

   

ة منارة لب

 عواميد اإلن
مبة على الم

نقل الموالًال
زمية، خصو

 
 

 

الحازمية

باستحداث
لم ١.٤٠٠

ضاءة تسهيًال
يبًا في الحاز

 ٤/٢٠١٥   

ة الحازمية ب
ا يزيد عن
وارعها مض
سرقات تقريب

الفصل   -مّية  

قامت بلدية
ت بوصل ما
ة لتبقى شو
الس

مجلة الحازم

بعد ان ق
قامت
الحازمية
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 ١٤: ص                  ٤/٢٠١٥الفصل    -مجلة الحازمّية  

  راحة الغد... إزعاج اليوم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

متر،  ١.٨٢٠أشغال صيانة وتأهيل شارع سعيد فريحه في الحازمية، على طول حوالي 
تشمل هذه األعمال صيانة البنى التحتية واستحداث وتطوير شبكات الصرف الصحي، 

، باإلضافة الى التزفيت الشامل لهذه واإلنارة العامةوشبكات تصريف مياه األمطار، 
  . الطريق، مع تزييح و انشاء أرصفة حيث يلزم

مجلس اإلنماء واإلعمار أما التنفيذ فتقوم به مؤسسة واشراف  من تمويلهذا المشروع 
 .بلدية الحازمية حسن التنفيذ تابعوت  نقوال سروجي
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 ١٥: ص                  ٤/٢٠١٥الفصل    -مجلة الحازمّية  

 آلمة المختار ايلي الغاوي... مّنا وفينا 
 

  /٨٠/ماروني  سجل رقم   -آل معّوض 
  

جاء  ١٨٨٥المولود عام  سمعان منصور معّوض
متزّوج من السيدة   ١٩٠٠الى الحازمية بداية العام 

سالم  –فهد : مسيحّية حنا معّوض ولهما ثالثة اوالد
  حبيب  –
  

، ١٩٢٧مولود في العام  حبيب سمعان معّوض 
متزّوج من السيدة أليس يوسف نمر ولهما اربعة 

  .ابناء وبنات
  

متزّوج وله ثالثة  سيمون حبيب معّوض  
  . دة إلسييريمون وبنت وح –اوالد حبيب 

  
متزوج وله ولدان  ريمون حبيب معّوض   

  .سيمون وبيار
  

  متزوج وله اوالد  ادمون حبيب معّوض  
  

  .متزوج وله اوالد   مارون حبيب معوض  
  

 لسج( ١٩١٣المولود عام  فهد سمعان معّوض
  ) خارج الحازمية

  
سجل خارج ( مولود عام   سالم سمعان معوض

  ) الحازمية
١٩٢٢

  /٥/روم آاثوليك  سجل رقم  –آل نعمه 
  

 ١٩٠٠الى الحازمية بداية العام  سليمان نعمهجاء 
من بلدة خربة قنافار، متزوج من السيدة  سليمة 

الياس : بشاره الغاوي ابنة البلدة، وأنجبا ثالثة ابناء
  انيسة  –تقال : جان وبنتان –اندراوس  –
  

مزوج من السيدة منتهى  يمان نعمهالياس سل
 –جان  –بيار  –ألبير : جعجع ولهما اربعة ابناء

سليمان وبنت وحيدة، جميعهم متزوجون ولهم 
  . اوالد

  
متزوج من السيدة برتيليا  اندراوس سليمان نعمه

  .ولدان ماحاطوم وله
  

متزوج من السيدة يوال صليبا  جان سليمان نعمه
  .ايلي وبول: ولهما ولدان

 حبيب معّوض      سالم معّوض

سليمه الغاوي 
 –وأوالدها تقال 

 –اندره   - الياس 
انيسه والصغير 

  .جان

أخذت هذه 
الصورة عام 
١٩٥٠ 
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 ١٦: ص                  ٤/٢٠١٥الفصل    -مجلة الحازمّية  

 معامالتنا باألرقام... التقرير اإلداري   
 

  )٤/٢٠١٥الفصل (  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الصـــــــــــــــــــــــادرة
  المجموع  ١٢/٢٠١٥  ١١/٢٠١٥  ١٠/٢٠١٥  

  ٧  ٣  ٢  ٢  محضر جلسة مجلس بلدي
  ١١١  ٥٦  ٣٥  ٢٠  قرارات مجلس بلدي

  ٧٢  ٦٩  ١  ٢  قرارات ادارية
  ٦٦  ٢٥  ١٩  ٢٢  معامالت صادرة الى الدوائر الرسمية 

  مخـــتــــلـــــــــــــــــــــــف
 –تعاميم  –رسائل شكر  –دعوات  –طلبات 

  ٦٧  ٢١  ٢٠  ٢٦  اعالنات –مراسالت  –انذارات 

  
  )٤/٢٠١٥الفصل (  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الــــــــــــــــواردة

  المجموع  ١٢/٢٠١٥  ١١/٢٠١٥  ١٠/٢٠١٥  
  ٤٣٨  ١٢٣  ١٤٣  ١٧٢  منجزة ومسلـّــمة: معامالت المواطنين 
  ٢  -  -  ٢  قيد اإلنجاز: معامالت المواطنين

  ٣  -  ١  ٢  رخص بناء
  ٤  ١  ١  ٢  رخص إسكان

  ٤٩  ٤  ٣  ٤٢  طلبات مساعدات اجتماعية
  ٦٦  ١٩  ٣٠  ١٧  تعاميم واردة من الوزارات

  مـــــــــختــلــــــــــــــف 
 –مأذونيات  –مراسالت  –عرض اسعار 

  ٢١٤  ٦٣  ٧٤  ٧٧  شكاوى وغيره–اعتراضات 

  عائلة ٢٤=  عدد العائالت التي قدمت لها مساعدات اجتماعية  

  ل ل  ٢٥.٢٥٠.٠٠٠=  قيمة المساعدات اإلفرادية   

  جمعيات وأندية ورعايا المساعدات التي قدمت الى 
 ل ل   ١٨.٠٠٠.٠٠٠بقيمة  مساعدات ٩
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 ١٧: ص                  ٤/٢٠١٥الفصل    -مجلة الحازمّية  

 رقامنا بشفافّيةأ...    اليمالتقرير ال
 

   ٢٠١٥-٤الفصل / ل ل   الواردات

  ١٤٤.٦٧٢.٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية سكن
 ٥١٨.٣٣٠.٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية ، غير سكن

 ١٥٥.١٩١.٠٠٠ رسم صيانة المجارير واالرصفة
رسم خاص على تجارة المواد القابلة لالشتعال 

 ٤.٩٢٢.٠٠٠ واالنفجار
 ٤٠٠.٠٠٠ رسم الترخيص الماآن االجتماع واندية المراهنات

 ٢.٦١٠.٠٠٠ رسم الترخيص لالعالن الدائم والمؤقت
 ٧٦٠.٠٠٠ رسم الترخيص بإشغال االمالك العمومية البلدية

 ٥١٨.٩٢٦.٠٠٠ رسم الترخيص بالبناء
 ٢٥.٩٤٩.٠٠٠ رسم استعمال االمالك والمنشآت العامة للبلدية

 ٥١.٨٩٧.٠٠٠ لصالح التجهيزات%  ١٠رسم إنفاق في وجوه محددة 
 ٢٠.٠٠٠ رسم تصوينة

 ٢٥.٣٤٠.٠٠٠ رسم إنشاء مجارير وارصفة
 ٢.٠٠٠.٠٠٠ رسم االستثمار الماآن االجتماع واندية المراهنات

 ٢.٨٣٧.٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن الدائم
 ٤٧.٦٦٤.٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن المؤقت

 ٣٥.٨٨١.٠٠٠ رسم االستثمار الشغال االمالك العمومية البلدية
 ٨٩٢.٠٠٠ رسم االستثمار لمحالت ومحطات المحروقات السائلة

 ١٥٤.٠٠٠ رسم اعطاء البيانات واالفادات والدروس الفنية
 ١٠٤.٠٦٧.٠٠٠ عالوة على قيمة اجور المخابرات وبدل االشتراك

 ٦٣.٧٥٨.٠٠٠ الحصة العائدة لدعم الموازنة
 ٤.٦١٩.٠٠٠ الغرامات 

 ٥.٢٥٢.٠٠٠ رسم التعمير مع غرامة التأخير
 ٥.٨١٦.٠٠٠ ثمن دفتر شروط / محسومات الصرف من الخدمة 

 ل ل    ١.٧٢١.٩٥٧.٠٠٠ المجموع
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 ١٨: ص                  ٤/٢٠١٥الفصل    -مجلة الحازمّية  

 رقامنا بشفافّيةأ...    اليمالتقرير ال
  

  ٢٠١٥-٤الفصل / ل ل   فقاتنال
 

رئيس (تعويضات الرئاسة 
المسّددة خالل  )ونائب الرئيس 

 ٢٦.٠٠٠.٠٠٠  ٢٠١٥- ٤الفصل 
 ٢٠٣.٨٣٠.٠٠٠ رواتب الموظفين
 ٢٠٩.٢٤٧.٠٠٠ اجور االجراء

 ٣٥٥.٣٨٦.٠٠٠ عائدات الجباية والغرامة
المكافآت والتعويضات 

 ١٨٤.٣٥٤.٠٠٠ والتقديمات المختلفة
 ١٨.٦٢١.٠٠٠ اللوازم
 ٣٩.٧٧٥.٠٠٠ المالبس

المخابرات الهاتفية والبريد 
 ٥.٤٦٦.٠٠٠ والبرق

 ٢٣.٠٧٣.٠٠٠ نفقات ادارية اخرى
 ٢٤٧.٤٥١.٠٠٠ التجهيزات

 ٥٨.٢٨١.٠٠٠ صيانة التجهيزات واالليات
 ٢.٠٠٦.٠٠٠ المفروشات

 ٦٧.٨٢٠.٠٠٠ النظافة العامة
 ٩٩٩.٠٠٠ صيانة المباني
 ٨٩.١٩١.٠٠٠ شراء االليات

 ١٩.٠٩٣.٠٠٠ مكافحة الحشرات
 ٥.٧٢٤.٠٠٠ لوازم التنظيفات

 ٣٨.٦٢٨.٠٠٠ المحروقات
 ٢٤.٢٠٠.٠٠٠ بدالت استهالك الكهرباء

 ٢.٤٠٤.٥٣٣.٠٠٠ صيانة الطرق العامة
 ٦.٩٠٠.٠٠٠ صيانة شبكة المياه

 ٢٤.٦٠٦.٠٠٠ صيانة شبكات االنارة العامة
 ٧٩.٥٢٧.٠٠٠ إنشاء المباني

 ٧١.٨٥٢.٠٠٠ إنشاء شبكات االنارة العامة
 ١٩.٦٦٠.٠٠٠ إنشاء شبكات المجارير

إنشاء الطرق العامة واالرصفة 
 ١٢٨.٨٢٠.٠٠٠ واالقنية

 

 ٢١.٤٦٧.٠٠٠ إنشاء الحدائق
 ١٧.١١٩.٠٠٠ إنشاءالمالعب والمسابح

 ٣٣.٠٨٠.٠٠٠ نفقات الدروس
 ٧٠٧.٦٠٦.٠٠٠ تعويضات االستمالك
 ٢٦٨.٥٥٠.٠٠٠ مساعدات المعوزين

 ٢٦.٠٠٠.٠٠٠ مساعدات االوقاف الخيرية
 ٥.٠٠٠.٠٠٠ المساهمة في النشاطات الثقافية

المساهمة في النشاطات 
 ٢.٠٠٠.٠٠٠ الرياضية

المساهمة في النشاطات 
 ٣٠.٣٠٠.٠٠٠ االجتماعية

مساعدة الهيئات التي ال تتوخى 
 ١.٥٠٠.٠٠٠ الربح

 ٨.٥٠٨.٠٠٠ االستقباالت
 ٢٢٠.٢٩٢.٠٠٠ االحتفاالت والمهرجانات
رسم الدعاوى واالحكام 

 ٨٠٠.٠٠٠ والمصالحات واتعاب المحاماة
 ١٠.٣٥٥.٠٠٠ رديات

المصاريف االخرى غير 
 ٩.١٨٩.٠٠٠ الملحوظة

 ٥.٧١٦.٨٠٩.٠٠٠ المجموع

 

 ٣١/١٢/٢٠١٥رصيد بلدية الحازمية لدى مصرف لبنان آما في بلغ 
 ستة عشر مليار وثمانمائة(ل ل / ١٦.٨٥٣.١٢٦.٨١٨/مبلغًا وقدره 

وثالثة وخمسون مليون ومئة وستة وعشرون الف وثمانمائة وثمانية 
 )عشر ليرة لبنانية ال غير
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 ١٩: ص                  ٤/٢٠١٥الفصل    -الحازمّية  مجلة 

 أهم األشغال والتلزيمات 
  

  

  القرار  التاريخ  الرقم  نوعية التعّهد  المتعهد  الجلسة
تمديد قساطل لتصريف مياه   قزحيا التكلي   ٢٢٤  ١٥/١٠/٢٠١٥  ١٨

من محمصة الصفا (األمطار 
  )ولغاية بنايات آرم

  
استحداث قساطل صرف صحي   حبيب مؤسسة بيار ابو  ٢٣٦  ٣/١١/٢٠١٥  ١٩

ولغاية العقار  ٥١٤٨من العقار 
  )العصفورية –بيبلوس ( ٥١٣٤

  
إنشاء مجرى شتوي لتصريف مياه   قزحيا التكلي   ٢٥٧  ١٩/١١/٢٠١٥  ٢٠

األمطار من بنك بيبلوس ولغاية 
  محطة جبور

انشاء حائط دعم من الباطون   مؤسسة بيار ابو حبيب  ٢٥٨    
  المسلح على طريق الزحيما 

  
صيانة درابزين وانشاء بوابة حديد   تعهدات عقيل نعمان  ٢٨٠  ٣/١٢/٢٠١٥  ٢١

  في شارع المدافن
  
  تعلية ريكارات في شوارع البلدة  قزحيا التكلي   ٣٠٩  ١٠/١٢/٢٠١٥  ٢٢

 



 غب 
لية 
ن 
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 ٢٠: ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على طريقة
الداخلزمية 

كن آي تكون

 

  

  زدانة

لى تطبيقه ع
شوارع الحاز
ة حيث يمكن

  .ن فيها

    

شوارع مز

ت، يصار الى
ي  جميع ش
شاء األرصفة
لمستثمرين

  

  

والش...  

 

مرن للتزفيت
ش الزفت في
رّيــة، وانش
وسكانها وا

. . . تمرًا  

   

ب الطلب

تر شروط م
نانية تّم فلش
ر  الفوسفور
ق بأبنائها و

ل العمل مست

 

تزفيت غب

بموجب دفت
يون ليرة لبن
ع المسامير
ة بشكل يليق

وال يزال

 ٤/٢٠١٥   

الت

بهى حلــّة ب
ربعمائة مليو
زييح ووضع
اتها مؤهــّلة

الفصل   -  مّية

مية لبست أب
ة ناهزت ار
ى عملية التز
طرقا

مجلة الحازم

رقات الحازم
بكلفة. لطلب

اضافة الى

طر
ال
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 ٢١: ص                  ٤/٢٠١٥الفصل    -مجلة الحازمّية  

  !صفر نفايات : الحازمية

  
رفضت بلدية الحازمية، بمجلسها 
البلدي ورئيسه جان الياس األسمر، 

كبات تحويل طرقات المدينة الى م
، فاتخذت مجموعة من للنفايات

اإلجراءات ساهمت على ابقاء 
شوارع المدينة خالية من النفايات، 
حيث قامت بتحفيز وإلزام األبنية 
الواقعة ضمن نطاقها البلدي بتأمين 

لكل ) ٢عدد (مستوعبات خاصة 
مبنى، بحيث يصار الى تقسيم 

الصلبة : النفايات الى نوعين
 –زجاج  –بالستيك  –آرتون (

ستوعب خاص ونفايات في م) ورق
عضوية في مستوعب آخر، 
باإلضافة الى الغاء المستوعبات 
العامة تدريجيًا من نطاقها البلدي، 
بدءًا من الشوارع الرئيسية وأطراف 
المدينة وصوًال حتى ساحاتها 
التجارية مرورًا بجميع الشوارع، 
وهكذا تكون الحازمية المدينة 
اللبنانية األولى التي تلغي 

بات الَجماعّية ضمن نطاقها المستوع
  . البلدي

  
أمــّـا اليوم فيتم نقل نفايات الحازمية 

مشغلة “  IBC sal” الى شرآة 
معمل معالجة النفايات المنزلية 
الصلبة في صيدا آما يتم تفريغ 
المكب الذي استحدثته البلدية تحت 
الجسور لمواجهة الظروف 
اإلستثنائية التي فرضت عليها، 

د الحازمية مرة جديدة وبالتالي تؤآ
  ! أنها صديقة للبيئة
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 ٢٢: ص                  ٤/٢٠١٥الفصل    -مجلة الحازمّية  

  بنى تحتّية جديدة  في الزحيما

 

تفريغ وترآيب 
القساطل الباطون 

قياس القسطل 
   ملم  ٨٠٠

  -متر  ٢طول  
 م ٣٢٠مسافة 

  باتجاه القساطل تمديد اآمال
 بيروت نهر مجرى

   ٣عدد  -ريكار مصنوع من الباطون المسلح 
متر عرض  ٣طول  -سنتم  ٢٨٠ارتفاع 

 الرئيس يشرف على حسن التنفيذ
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 ٢٣: ص                  ٤/٢٠١٥الفصل    -مجلة الحازمّية  

  اللجنة إلجتماعية الشبابّية

 

  نشر موقع الكلمة أون الين

دعت اللجنة الشبابية اإلجتماعية في بلدية الحازمية، الى ندوة توجيهّية قّدمها الصليب األحمر اللبناني في 
ة أعمال لهذا النشاط ضمن سلس قاعة المؤتمرات في القصر البلدي حول اإلسعافات األولية، ويأتي

تحضرها اللجان الشبابية المنبثقة عن مؤتمر الشباب الذي آانت بلدية الحازمية قد نظمته في حزيران 
  .الماضي

  

  

  

  

  

  

  

الزميل  –بداية النشاط مع المسؤول اإلعالمي في البلدية 
روي حرب الذي لّخص مجمل النشاطات الشبابية حتى 

ل المستقبلية، ثم آانت آلمة تاريخه مستشرفًا األعما
لرئيس المجلس البلدي السيد جان الياس األسمر الذي 
رحب بالموجودين على طريقته وهّنأ اللجنة اإلجتماعية 
معتبرًا أّن مؤتمر الشباب هو تاريخ جديد في الحازمية، 

يشارك شبابنا للمرة األولى على صعيد البلد في "حيث 
  ". اتخاذ القرارات التي تعنيهم

ضيفة الشرف، النجمة نادين الراسي، اعتبرت أّن 
مفهومها للنظام البلدي تغّير منذ اقامتها في الحازمية، 

وتنتمي اليها بكل ما " ابنة هذه البلدة العريقة"معتبرة انها 
للكلمة من معنى ألنها وجدت في الحازمية األمن والسالم 
د والطمأنينة والراحة، وآّل ذلك ما آان ليتم لوال جهو

  . المجلس البلدي ورئيسه تحديدًا
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 ٢٤: ص                  ٤/٢٠١٥الفصل    -مجلة الحازمّية  

  اللجنة إلجتماعية الشبابّية

تال ذلك عرضًا لناشطين في الصليب األحمر امتاز بالتفاعل مع الحضور، وقد وعدت اللجنة بإعداد 
 .وتنظيم مزيد من النشاطات التي تهم الرأي العام وتسعى الى اضافة معلومات مفيدة على ثقافته اليومية

 

  المهنة  اسم االب  االسم والشهرة
  مدير مالي  ميشال  ابو صافيالياس 

  ممرضة مجازة  ايلي  آوزيت باسيل
  علم نفس  هوفل  اني بربريان
  نائب مدير مالي  الياس  انطون بو نجم
  مسؤول تسويق  روبير  بشارة الغاوي
  طالبة آيمياء  سامي  شارلين مهنا
  مذيعة اخبار  ميشال  غيتا مارون
  مساحة  الياس  بيتر طشجي

  سنة سابعة  –طالبة طب   جان  األسمرراشيل 
  طالبة حقوق وعلوم سياسية  ايلي  رومي غاوي

  في العلوم الطبية السرطانية دآتورة  ناصيف  ستيفاني انطون
  طالبة قابلة قانونية  انطوان  تاتيانا عطاهللا

  الخبراء

األستاذ هادي رزق اهللا 
  ) مسؤول اجتماعي(

  

  السيدة وداد صالن 
  )استاذة أآاديمية(

  

عضو المجلس البلدي 
  المسؤول

  السيدة سيمون عيراني
رئيسة الجمعية الخيرية (

 )الحازمية –للسيدات 

اللجنة 
اإلجتماعية 
  الشبابية

في بلدية 
 الحازمية
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 ٢٥: ص                  ٤/٢٠١٥الفصل    -مجلة الحازمّية  

  اللجنة الرياضّية الشبابية تشارك في ماراتون بيروت

 

بلدية الحازمية، بمجلسها، رئيسًا وأعضاء، تشّجع الرياضة، لما لها من أهمية بدنّية وعقلّية وصحية، ولذلك 
  .مقرًا لها تشارك سنويًا في ماراتون بيروت، اضافة الى الدعم المستمر للجمعية التي تتخذ من الحازمية

مجموعة من شباب البلدة ورياضييها للمشارآة في سباق بيروت ماراتون  ٨/١١/٢٠١٥وللمناسبة، توّجه في 
، آما شارك عداؤون من "نرآض ألجل مستقبل الحازمية"، حاملين شعارهم "بلدية الحازمية"تحت اسم 

  ). آلم ٤٢(ق الطويل ابالحازمية في الس

  !ضية فيها الحازمية تفخر بالروح الريا
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 ٢٦: ص                  ٤/٢٠١٥الفصل    -مجلة الحازمّية  

 أشغـالــُـــنـــــــــا
 

 

 

 

 

 

 

   

   
 صحي وتصريف مياه أمطار في الطريق الجديدة المستحدثة صرف قساطل استحداث
 .)العصفورية – بيبلوس( الحازمية/٥١٣٤ العقار ولغاية ٥١٤٨ العقار من

 رسام نزلة تقاطع ولغاية حبيقة الوزير منزل من الممتد الشارع في امطار مياه تصريف قساطل تمديد

مآخذ المياه، ضمن نطاق البلدة، تسهيَال لعمل تصنيع وترآيبب آرمات وحديد حماية لزوم 
 .الدفاع المدني واخمادًا ألي حريق قد ينجم



مية العقار 
بعبدا  –

هدم البناء 
 روآس 

له الى 
مصّلين 

  . يسة
ية ال 
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 ٢٧: ص 

 

لدية الحازمي
–الحازمية 

وبالتالي تّم ه
لكنيسة مار
ة وتّم تحويل
لسيارات الم
يؤّمون الكني
رعية والبلدي
 !تنفصالن

  

استملكت بل
١٣٦٠/
العقارية، و
المجاور ل
الرعائّية
مواقف لس
الذين ي
ألّن الر
ت

    

 ــا

  )خر
  

ولّية 
لفقراء

سيتم 

  

ــُـــنـــــــــ

 ـايدة

 اي تعبير آخ
وعلى رأسه

قيمة المسؤو
ع، ساعدتم ال
الشباب، واس

."  

   

أشغـالـ

معــــــ

لى قلوبنا من
جلس البلدي

  .م الكريم

حبة، أبقظتم ق
 راحة الجميع

جمعتم ارنا،
  !حين

"قة والتطّور

 

 ديق الحبيب
هو األقرب الى
زمية هي للمج

شخصكم ،"ر
  

ضامن والمح
، سهرتم عل
آبارنا وصغا
صتم مع الفر

بلدة العراق –
 

 ٤/٢٠١٥   

الى الصد"
صديق الذي ه
، هكذا الحاز
الياس األسمر

شتم روح التض
صل وفوائده،
ضة، آّرمتم آ
زونين، ورقص
–ت الحازمية

  

 

الفصل   -مّية  

ن اناديك بالص
 هي للشمس

جان ا" 

م طويًال، أنعش
مفاعيل التواص
شــّطتم الرياض
المحز
عشتم وعاشت

ث قطاعات 
األمطار 
. ة بالكامل
إلستباقّية 
ت فصل 

دونئًا من 
ت على 
ويلها الى 

 ت

مجلة الحازم

واسمح لي ان
آما األرض

ألتم فراغًا دام
ّكم، دّرستم م
لمظلومين، نش

ع

ة واستحداث
صريف مياه ا
 نطاق البلدة

البلدية اإلسة
زمات جعلت
، فصًال هادئ

فيضاناتوث
رقات وتحو
مستنقعات

و( 

مأل
والتحك
وال

صيانة
لتص
ضمن
سياس
لألز
الشتاء،
حدو
الطر



كلمة 

 بك 
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 ٢٨: ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن مطيعَا للك

مسابح آأني

  

فكان ريمون

ال معك المس

  ـــــة 

٢ 

  ن

    

ف ا بموجبه،

.  

ت تعود حامال

لحـازميــّـــ

٢/٥/٠١٠

ابي آنعان
١٩٤  
٢٠١٢ 

  

 الؤنـــا

  .ة

 به وعملتما

.و ال أراسة 

ل مرة آنت

  .لك حبًا

 بلديـّــة ال

خب بتاريخ 

مون سليم 
٢٨/٧/٥
٢٢/١٢/٢

   

زمال

بديةلحياة األ

آمنتماا ما

ك مال الدر

، وفي آلهي

عمق من ذل

مجلس

منتخ

ريمو

 

ننتقل الى ال

وهذ ،مسيح

فة، إن امتلك

في ميدغوري

بيت وهل اع

 ٤/٢٠١٥   

  

 نموت بل ن

هنا يسوع الم

ن أراد معر

رى نفسك ف

ل صديق وب

الفصل   -مّية  

ن و شربل 

مني اننا ال 

لهنه ربنا و إ

حياته لكل من

بل فكنت تر

مريم الى آل

و صافي 
١٩  
٢٠ 

مجلة الحازم

ريمونيزان

طبكما ايمانًا

ما وعدنا به

اًء طوال حي

شربنت أخ

ل العذراء م

 يوسف ابو
٢/٦/٥٣
٢/١/١٢

  

العزي

اخاط

هذا م

معطا

أما أن

تحمل

شربل
٦
٣
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 ٢٩: ص                  ٤/٢٠١٥الفصل    -مجلة الحازمّية  

 زمالؤنـــا
  

  . استعجلتما وآنتما تضجان حياًة ال أعرف لَم ... رحلتما باآرًا

  .اإلله  يكرم من آرمه على هذه األرض أرى انكما آنتما تعرفان الطريق التي تسلكان و تعرفان أن الرب 

، رغم انكما ال آل نشاط اشتاق اليكمافكل حرآة في البلدية تدعوآما و ... ولكن ترآتما فراغًا خلفكما

  .في آل مناسبة وآذلك األعضاء جان الياس األسمر تفارقان اجتماعاتها و ال تغيبان عن شفتي الرئيس

   ... الحازمية بكل مندرجاتها تفتقدآما

  

  ... النقيب ريمون 

ولت لفظة نقيب الخشبية الى أرق من النسيم و دافئة األجيال التي بنيتها أيها النقيب لن تنساك أنت يا من ّح

  .أنت يا من جاهدت لنشر النهضة وغاليت في العطاء .دفء المحبة التي غمرت قلبك

  

  .....أخي شربل 

أنني من بلدية الحازمية سألتني عنك هل تعرف زرت مأوى عجزة بسبب عمل و عندما عرفت الرئيسة 

وهل أعظم من أن . ه اوصى ابنته بناثم أردفت  قبل أن يذهب لمالقاة رّب المرحوم شربل ابو صافي ؟

  .يورث األب ابناءه العطاء 

  . ا بعضكم بعضًا آما أنا احببتكمفإن أعظم و صايا السيد أن احبو

  .خر فاٍنآفالناس سلوآهم و آل أمر و هذا ما اورثته لبناتك اخ شربل، العطاء هو ذروة الحب 

  .ما عملتماه في هذه الدنيا و ما زرعتماه سبقكما لالستقبال في حضرة اهللاإّن 

  .واهللا الذي اصطفاآما لتكونا بقربه يرعاآما

 

 

 

  بقلم الزميل 
  أسعد يعقوب آنعان 

 عضو مجلس بلدية الحازمية
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  ف في الحازمية سنوات ونّي ٣
  !واتمنى ان اآون ابنة الحازمية

  
اخترت الحازمية ألنني ابنة بيروت، ولدت في الحدث وسكنت في 

ومشاآلها، فكانت الحازمية صلة الوصل " العجقة"األشرفية، وعاينت 
لإلقامة واإلختيار األنسب بسبب قربها من العاصمة والجبل في والمقر 

، هذا بالنسبة لموقعها الجغرافي، وايضًا بسبب طبيعتها معًا آن
بالنسبة لي . ومناظرها، وهو أمر بات نادرًا في المدن الكبرى

حيث بخالل  ثولكن بدون تلّو DOWN TOWNالحازمية هي 
 قد. دقائق يمكنك الذهاب الى حيث تشاء والعودة الى منزلك ايضًا

 ختارونتكون هذه األسباب هي الدافع األساسي لكثيرين مّمن ي
أضف الى ذلك، فإنــّك تجد ما شئت لتلبية . الحازمية مقرًا إلقامتهم

حاجاتك من أصغر مؤسسة تجارية الى أآبر مرآز تجاري، إضافة 
  . ضّم أهم المدارس والصروح العلميةالى أنها ت

وقد خبرت أّن طرقاتها مصّممة بشكل مدروس بحيث أّن العجقة ال 
  .تصب في شارع واحد

  
خالل السنوات الثالث عاينت تطّورًا رائعًا، من خالل استحداث 
طرقات وتعبيد الشوارع، وتوزيع عناصر الشرطة لتأمين السير 

عور باالمان هو امر نطمح والمحافظة على امن المواطنين والش
الوصول اليه على صعيد لبنان، فمن المهم لي ولعائلتي ان نقطن مدينة 
آمنة ، شوارعها مراقبة بواسطة آاميرات متطّورة، مما يؤمن الراحة 

  .النفسية أوًال والسكن الهادئ ايضًا
  

األهم أّن طريقة تنفيذ األشغال، على أهميتها، تأتي بطريقة مدروسة 
فال تؤثر على حياتنا اليومية، وهذه نقطة ايجابية تحتسب  وبسالسة
  .للبلدية

 

  عـالقتي ممّيزة ببلدّية الحازمّية
  

عالقتي ممتازة ببلدية الحازمية وتحديدًا مع الرئيس جان 
الياس األسمر، وقد آانت لي تجربة شخصية مع البلدية 

وترهيب، فإلتجأت الى  فحين تعّرضت لمحاولة تخوي
الرئيس الذي تعامل مع الموضوع بصورة ايجابية جدًا، 
فأّمــن لي ولعائلتي الحراسة بشكل مكثــّـف سواء 
ألوالدي في الفترة الصباحية، آما واّن جهاز الحراس 

  .يستقبلني ليًال بالترحاب عند عودتي من التصوير
  

سمر وهنا، أتوجه بالشكر الشخصي الى الرئيس جان األ
الذي بفضله وبفضل جهازي الشرطة والحراس شعرت 
باألمان، وأتوجه منه بكلمة شكر على اإلنماء الذي 
استحدثه في الحازمية فنقلها من قرية نائية الى مدينة 
تضج بالحياة، وبرأيي أنها العاصمة ولكن من دون 
سيئات، واعتقد أنها على خطى التقّدم والتطّور المستمر 

  .البلدي وبجهود الرئيسبهّمة المجلس 
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  !المستقبل أجمل
  

، وأنا أشهد على المنشآت الحديثة "على احلى"مستقبل الحازمية 
والمشاريع السكنية المهمة والمجمعات التجارية الضخمة، وهذا أمر 

  .يجعل المرء يفخر باإلنتماء الى هذه المدينة
  

وانا ارغب باللقاء الدائم مع العمل الذي قامت به البلدية انجاز مهم، 
فما تقومون به  ،البلدية في مختلف النشاطات والمشارآة الفعلية معكم

  " ! آتير مهم"
  

  ***  
  

النشاطات التي تقوم بها البلدية مهمة جدًا، سواء خالل األعياد 
وهي خطوة " مؤتمر الشباب"آالفصح والميالد واإلستقالل، وايضًا 

" بلدية صحية"وهنا أقول ان الحازمية هي  جريئة قامت بها البلدية،
  . تهتم بالجميع من مختلف الفئات العمرية من دون استثناء

  
تتألف من سكان " رابطات للعائالت"أتمنى أن يصار الى انشاء 
  . وابناء البلدة لمزيد من التعارف

  
  

  !أتمنى أن يتم تكريمي على أنني ابنة الحازمية
  

 ةاألسطور:  النجوم يقطنون في الحازميةتربينا عى فكرة ان آبار 
المطربة سلوى القطريب،  –سمراء البادية سميرة توفيق  –صباح 

  .وانا اطمح ان يقال يومًا ما أّن نادين الراسي هي ابنة الحازمية
  

  نصيحة الى  شباب الحازمية
  

كونوا تالمشارآة الدائمة في آل النشاطات التي تقوم بها البلدية، وان 
من البلدية، حتى ولو آان لهم اي اعتراض اتمنى عليهم ان قريبين 

يتقدموا به بصراحة الى الرئيس الذي انا على ثقة انه سيعمل على 
  .تذليل اية عقبات

  
  !التواضع سر النجاح

  
يجب على النجم ان يمارس نجوميته على جمهوره، وهنا نأخذ مثاًال 

عمله، آانت له و نجم في نطاق هالرئيس جان الياس األسمر الذي 
  .انجازات آثيرة ولكنه متواضع وقريب من الناس

يجب على النجم ان يتذآر دومًا بداياته، فكما آانت البداية يجب ان 
  .تستمر حتى القمة

  .... في الشق الفني 
  

الفن في لبنان بخطر، رغم ان الدراما اللبنانية 
جيدة وتطّورت آثيرا في السنوات الماضية ولكن 

حطات التلفزيونية تفتقر الى اإلعالنات بسبب الم
الوضع السياسي واألمني وهذا ما يؤثر سلبًا على 

  .الدراما
عملت على تفسي فكّونت اسمًا ناجحًا بإذن اهللا، 
وأّسست عائلة، وهنا تكون المسؤولية الكبرى 
لإلستمرارّية، فأنا أشبه بلدية الحازمية التي قّدمت 

وهي اليوم امام تحّد الكثير وخطت خطوات جبارة 
  .أآبر لتقديم األفضل

  
  !وختامها مسك

  
، واذا تمثــّـلت آل البلدات بمدينة "يعطيكم العافية"

 وبجهود الرئيس جان الياس األسمر الحازمية
  !يمكن ان يصبح بلدنا متطّورًا آما نطمح

  
  

  
 



 

 


