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  نشاطات الرئاسة  الباب األول 
  ٢ص   الفھرس
  ٣ص   اإلفتتاحيّة

  ٤ص   كلمة من القلب
  ٥ص   المجلس البلدي في دار الصياد

  نشاطات  البلدية  الباب الثاني 
   ٧ – ٦ص   أطول سندويش في العالم
  ١٠ - ٩ – ٨ص   لقاء المحبة والعطاء

  ١١ص  مناسبات 
Yes .. we can run   ١٣ -  ١٢ص  

أھم القرارات   الباب الثالث
  وتوثيقھا

   ١٥ – ١٤ص   على طريق القناطر
  ١٦ص   قرارات مفيدة

  ١٨  -  ١٧ص    ألننا ننتمي... ألننا نھتم 
  منا وفينا  الباب الرابع
   ٢٠ص   منا وفينا 

  ٢٢ -  ٢١ص   المونسينيور جوزف طوباليان
  ٢٣ص   مبدع من الحازمية: ناصر مخول

  ٢٤ص   بسـّــام فريحه: ة السفير سعاد
  أجھزة البدية  الباب الخامس
   ٢٦ -  ٢٥ص   التقرير المالي
   ٢٨ – ٢٧ص   التقرير اإلداري

  ٢٩ص   جھازي الشرطة والحراس
  ٣١  - ٣٠ص  أشغال مختلفة 

رئيس مجلس بلدية الحازمية :  فكرة  

  جان الياس األسمرجان الياس األسمر

  إعداد وتنفيذ

حرب حرب . . روي جروي ج   

مع الشكر الجزيل لكل من ساھم في جميع األعمال
  بغية تنفيذ وطبع ھذا التقرير

 

 ونخص بالشكر
السيد جورج مھنــــــا 

 موقع بلدّيــــة الحازمية على صفحة اإلنترنت 
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ومع كل تجّدد نأمل أن يحمل لنا المستقبل ... عھد جديد ... حكومة جديدة 
م أفضل ر المنشود والسالم المطلوب واإلزدھار  لنستطيع بدورنا ان نقدّ التطوّ 

  .الخدمات وننّوع النشاطات ونجمع عائلة الحازمية تحت راية البلدية

تكبر النفس فينا عندما نرى أبناء ھذه البلدة العريقة مجتمعين سوياً في مختلف 
م المشتركة المناسبات، يتخطون الفوارق والحواجز، يبحثون عن القواس

ليتشاركوا فرحة اللقاء، ھذه ھي العائلة التي طالما أردنا تجسيدھا، تحقق الحلم 
الذي قّدمه المجلس البلدي،  المشروعوبفعل تضامنكم مع .. بفضلكم أنتم 

  .كم القرار الصائباعرفتم كيف تحاورون وكيف تصغون فإتخذنا وايّ 

ً اعة من اھم ضواحي العال شأن مدينتنا فأصبحت واحد ً لھا، تكثر فيھا المشاريع على  صمة وقلبا نابضا
اختالفھا، انمائية، ثقافية، اجتماعية، تربوية، حتى قال فيھا أحد اإلعالميين أنھا خلية نحل ال تھدأ تثمر شھداً 

  . وتضفي على لبنان رونقاً ال مثيل له

  . تبكم ومعكم استطعنا تحقيق كّل ھذه اإلنجازا... .أنتم صنعتم ھذا النجاح

 نـا ثقتهسة ھذا المجلس البلدي، نجّدد شكرنا لكل من اوالء عام على تولينا مجدداً مھام رئااليوم، وبعد انقضا
ً بالشكر كل من عاد فوثق بنا خالل سنة العمل التي تلت ھذا التاريخ،  ٢٠١٠ايار  ٢في  و نخص ايضا

يب السكن فيھا ويثمر العمل وتتحقق فيھا يطكما وكم مدينة لإلستثمارات الناجحة تـونعاھدكم ان تبقى مدين
ھذا ھو ... ر وستواصل تطّورھا صكـانت الحازمية رابضة في التاريخ، واليوم تتطّور مع الع. األحالم

  . وعدنا المتجدد لكم أن تكون مدينتكم تليق بكم، انتم ابناءھا وسكانھا والمستثمرين فيھا

  أمــّـا بعد، 

من  طنھا كبار رجال السياسة في لبنانة يقوقد أصبحت الحازمية مدين
وزراء ونواب وسفراء، وعلى رأسھم فخامة رئيس الجمھورية اللبنانية 
العماد ميشال سليمان وعائلته الكريمة، فإن الحازمية، بلدة وبلدية، تفخر 
بالعميد مروان شربل وزير الداخلية والبلديات في الحكومة الحالية، ھو 

  .وال، وواكب مسيرة انمائھا وتطورھاالذي سكن فيھا منذ سنين ط

بالفكر الحر بالجرأة واإلقدام ورفتم دوماً إليكم يا معالي الوزير، أنتم من عُ  
المستقل، تتوجه األنظار اليوم لتحقيق مختلف مطالب البلديات المحقة 
ً الالمركزية اإلدارية لنعبر ببلدنا بحق نحو األلفية الثالثة .وخصوصا

   

 

  معالي وزير الداخلية والبلديات
 بلالعميد مروان شر  

  السيد جان الياس األسمر
 رئيس مجلس بلدية الحازمية
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  فخـــــــــــــــــــامة الـــرئيـــــسْ 
  ! كـلــّـــنــــــــــــــــــــا لــلـــــــــــــــــوطن 

  
  وطنيّ ليس شعاراً عاديــّـاً ، وليس مجّرد نشيد 

  إنھـا أمثولة إنتماء الى األرض األحّب على قلب كّل منا، ھي ذخيرة للعيش الكريم 
وھي ايضاً خطة عمل انتھجھا فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان فكان بكليته للوطن على اختالف 

  . انتماءات ابنـائه الروحية والسياسيّـــة
مدى تعلــّــقه بھذا الوطن  حيث لمست مجدداً ئاسي، كان لي شرف اإلجتماع بفخامته في قصر بعبدا الر

وتــأكدت من أن تضحيـاته لن تقف عند حّد، بل ھو مستعد لبذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على وحدة 
  . لبنان وحريته وكرامته

  
  . تكبر بكمفخامة الرئيس، نحن نفخر بإختياركم الحازمية مقراً إلقامتكم، والحازمية، بلدة وبلدية، تفخر و

جان الياس األسمر   
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في اطار التنيسق والتعاون الدائم بين مجلس بلدية 
الياس األسمر وبين دار الحازمية برئاسة السيد جان 

تمثلة بشخص عميدتھا السيدة الھام فريحه، مالصياد ال
ھذا التعاون الذي يھدف الى الوقوف على مشاكل 
واحتياجات البلدة ومحاولة ايجاد ما أمكن من الحلول، 

ان األسمر مع وفد من المجلس البلدي زار الرئيس ج
ومختار الحازمية روبير حريقه السيدة الھام فريحه في 

  ٢١/٤/٢٠١١مكتبھا صباح الخميس في 

  

تخلل اللقاء بحثاً في سلسلة من المشاريع الحيوية والتنموية المنوي اقامتھا ضمن نطاق الحازمية، كما تطرق الحديث 
ايلول  ٤، بنسخته الثانية، ھذا المھرجان الذي أطلق بتاريخ ٢٠١١صيف  –الى التحضيرات لمھرجان الحازمية 

  . بالتعاون بين بلدية الحازمية ودار الصياد ٢٠١٠

المھرجان الثاني لبلدية  دعمف الى أخذ بركة الست إلھام لأّن ھذا اللقاء يھد"اثر اللقاء صّرح الرئيس جان األسمر 
لمقبل بعدما نظمت البلدية مھرجانھا األول في ايلول الفائت بالتعاون مع الحازمية المزمع تنظيمه في شھر تموز ا

وضاحك الليل ايلي ايوب، وقد القى نجاحاً  ةحيث استضافت النجمة كارول سماحه، الفرسان األربع" الشبكة"مجلة 
دقاء الشبكة، خالل اللقاء تركنا لعميدة الدار حرية اختيار نجوم الصف األول، أص" وأضاف األسمر ، " باھراً 

وان يكون النجاح  إلحياء المھرجان المتوقع أن يشكل حدثاً حيث نعّول على استضافة ما يزيد عن ثالثة آالف شخص
ً عن السنة الفائتة وآل " دار الصياد"كما تطرق اإلجتماع الى األوضاع العامة لمدينة الحازمية، وارتباط ". مضاعفا

ازمية، بلدة وبلدية، والصياد، داراً وعائلة، وحدة موحدة تواجه التحديات فريحه الوثيق فيھا ، حيث تشكـّـل الح
 ً   . وتنتصر دوما

  

  

الرئيس جان األسمر ونائبه الشيخ يوسف حبيش والسيدة إلهام        
  :فريحه يتوسطون المجلس البلدي ويبدو في الصورة

روجيه  -سليم صقر. م –ريمون ابي كنعان  –سيمون عيراني 
 –شربل ابو صافي  –مكرم سركيس  –سيلفيا دعيبس  –صفير 

  هوفل بربريان –اسعد كنعان  –المختار روبير حريقه 

 لقطة من اجتماع المجلس البلدي مع السيدة الهام فريحه
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ألن العمل بقلب واحد وبشكل جماعي يولــّـد "
، " المعجزات، استطعنا أن نكسر الرقم القياسي العالمي

ھذا ما أدلى به رئيس مجلس بلدية الحازمية السيد جان 
انتھاء حفل أطول سندويش في العالم  الياس األسمر عند

حيث استطاعت الحازمية أن  ٢٢/٥/٢٠١١يوم األحد 
كما أكــّـد األسمر . تدخل كتاب غينيس لألرقام القياسية

أن أھمية ھذا اللقاء تكمن في نشر روح المحبة والتعاضد 
  . بين شباب وأھل الحازمية

انوية ثفرع  –في التفاصيل، تقّدم شباب كشافة اإلستقالل 
الحازمية بطلب الى بلدية /  اتاألنطونيّ السيدة للراھبات 

 األخت نزھه خوري، –بدعم من الرئيسة  الحـازمية،
حيث كان طموحھم تنظيم أكبر سندويش في العالم خالل 
الكرمس السنوي الذي ينظمونه، وبالفعل لقي ھذا 
اإلقتراح الترحيب، ورعت البلدية ھذا الحدث من خالل 

ة المستلزمات والمتطلبات، ھذا وقد قّدم مطعم تأمين كاف
MiniB في الحازمية المكونات الضخمة.  

  

األحد بدأ رصف الطاوالت على طول الطريق الممتد من اول / ساعة، ففي منتصف ليل السبت  ١٨استغرق العمل 
تّم خبزھـا بواسطة ولغاية آخر شارع الشھيد الياس حبيقه، ثم وضعت العجينة و) مارت تقال(نزلة محطة جبور 

 ٢.٥٠٠أربعة أفران متحركة، وفي الساعة الرابعة من بعد ظھر يوم األحد بدأ العمل الفعلي، حيث احتشد حوالي 
شخص للمشاركة في ھذا الحدث العالمي معتمرين القبعات وأكف النايلون وكل ما يلزم للمحافظة على النظافة 

  . وعلى السالمة العامة

  

اس واأللفة والتعاضد، ما اثمر أمتاراً سادت أجواء من الحم
إضافية حيث كان من المفترض أن يكون طول السندويش 

  : متر إال أن النتيجة النھائية جاءت على الشكل التالي ٧٠٠

  متراً  ٧٣٤طول السندويش 

رئيسة نزهه خوري الرئيس جان األسمر يتوسط األخت ال
ضة في بلدية الحازمية المحامية سندرا ايومسؤولة لجنة الر 

 الشامي لقطع اطول سندويش في العالم
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  :المكونــــــــــــــات 

 –كلغ من الكبيس  ٤٥ –ماتيسو  كلغ من صلصة ١٠٠ –كلغ من الدجاج الطازج  ١٦٠ –كلغ من العجين  ٤٥٠ 
  كلغ من البندوره ٩٠ –كلغ من الخس  ٧٠

المجلس وشارك امتزج الحضور الشعبي بالرسمي، حيث حضر 
البلدي في الحازمية بجميع أعضائه، ومختاري البلدة، كما حضر 
رئيس مجلس بلدية فرن الشباك، رئيس اتحاد بلديات ساحل المتن 

واألخت نزھه خوري مديرة  الجنوبي السيد ريمون سمعان،
عن وزارة . ثانوية السيدة للراھبات األنطونيات في الحازمية

الصحة، حضر المراقب الصحي السيد بيار كسـّـاب منذ بداية 
الحفل حيث تفقــّـد كافة مراحل العمل وأدلى بتصريح رسمي 

السندويش كما جال كاتب العدل في الحازمية " صحــّة"أكــّـد فيه 
ً  متفقداً  ً محضراً رسميا عند قرابة الساعة السادسة أعلن . ومنظما

عن انتھاء الحفل بشكل رسمي، فقطع السندويش وتّم توزيعه 
وبذلك تكون الحازمية قد دخلت موسوعة  . على المشاركين

غينيس لألرقام القياسية العالمية كاسرة الرقم السابق ألطول 
اضافي بھمــّـة  متر ١٠٠ومتفوقة عليه بقرابة ) م٦٥٠(سندويش 

وتنظيم كشافة اإلستقالل وبرعاية بلدية الحازمية اما التنفيذ التقني 
  . MiniBفكان على عاتق مطعم 

  يدة للراھبات األنطونيات التي تخّرج أجياالً يفتخر بھا لبنان سولثانوية ال... مبروك للحازمية 
  بمستقبل واعد جداً  ونيبشــّـر نالحازمية الذي شباب كشافة اإلستقالل فرعمبروك ل

           .ومبروك للبنان الذي يدخل مرة جديدة الى العالم بتفّوق وامتياز
                                                                          

    

 !الرقم القياسي العالمي فنجحوا  شخص إجتمعوا بقلب واحد لكسر ٢٠٠٠أكثر من 
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، بھذه الكلمات "وللحازمية انتماؤنـا ... المحبة ايماننا ... العطاء شعارنا " 
فرع  -افتتحت السيدة سيلفيا دعيبس رئيسة الھيئة الوطنية للطفل اللبناني  

الذي نظمــّـه الفرع بالتعاون مع بلدية " المحبة والعطاء" الحازمية لقاء 
  بلدية الحازمية األستاذ الحازمية في فندق روتانا برعاية رئيس مجلس 

  . جان الياس األسمر

  

بداية الحفل كانت مع النشيد الوطني اللبناني ودعوة ليكون العمل متحداً 
إلنتاج مجتمع أفضل وللخير العام، بعدھـا كانت كلمة للسيدة دعيبس 
شكرت فيھا جھود كل من شارك معھا إلنجاح ھذا الحفل من اعالميين 

وقد تــأثرت جداً حين كّرمھا المجلس البلدي  وفنانين وسيدات مجتمع،
بشخص رئيسه ونائبه وعدد من األعضاء على مجمل عطاءاتھـا 
ونجاحاتـھـا المستمرة في عملھـا ضمن المجلس البلدي خالل الدورتين 
   .السابقتين وفي الدورة الحالية ايضاً، وفي اعمالھا الشخصيـّـة واإلجتماعية

ً كما لبى النداء اذ لم يعد في الحازمية طفالً بحاجة الى " مع رفيق درب العمل ألن األحالم تصبح حقيقة" ، تماما
العلم او شيخاً بحاجة الى الطبابة إال وتقف البلدية بقربه، طلبت السيدة دعيبس ھذه المرة من رئيس المجلس البلدي 

العائلة التي على اساسھا يبنى دعمه إلقامة ندوات ولقاءات توعية لألھل واألطفال لتعزيز وتوطيد مشروع 
  . المجتمع السليم

نور سلمان . بعدھـا توجه الرئيس األسمر بتحية الى د
شكرھـا على حضورھا وعلى مسيرتھا المشرقة في 

" نورھـا " عالم اإلنسانية ورعاية الطفل، معتبراً أن 
وھــّـاج وال يسع المرء سوى احترامه، اما ھي 

ع حسن اإلستقبال معتبرة فردت بدورھـا شاكرة للجمي
ً بوجود   ان الحازمية معقل العطاء والفكر خصوصا

ذي القلب األبيض على رأس المجلس " األسمر"
البلدي ومنارة الفكر واإلبداع دار الصياد بشخص 

، وقامت بمبادرة ملفتة عميدتھا السيدة الھام فريحه
ومميزة حين قّدمت ھديتھا الشخصية الى السيدة لوال 

ملة الشھيد انطوان غانم عربون تقدير لدورھا غانم ار
  . اإلنساني والسياسي

الحازمية    –رئيسة الهيئة الوطنية للطفل اللبناني 
  السيدة سيلفيا دعيبس 

 تلقي كلمتها

رئيس مجلس بلدية الحازمية السيد جان األسمر يكرم زميلته 
السيدة سيلفيا دعيبس ويبدو في الصورة نائب الرئيس الشيخ 

  وايلي الغاوي يوسف حبيش والمختارين روبير حريقه
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ً في ھذا الحدث الصباحي، كثافة المشاركين التي فاقت كل التوقعات، باإلضافة الى حضور إعالمي  كـان الفتا
جاموس روال ابو زيد ومارييت يونس  –ميراي عيد  –اليان الحاج  –مميـّـز ومشاركة اإلعالميات ماغي عون 

  . التي كان لھا حّصــة في التكريم لما لھا من يد بيضاء في انجاح ھذا الحفل

  

  SAMER السيدة نجاة كنعان تكّرم الفنان 
نور . رئيس مجلس بلدية الحازمية السيد جان األسمر متوسطاً د

  سلمان والسيدة لوال انطوان غانم والسيدة سيلفيا دعيبس

اإلعالمية مارييت يونس تدلي بكلمة شكر وتقدير بعد تكريمھا 
  من قبل السيدة رلى شبلي والسيد روي حرب

أحلى األجواء الطربية مع الفنان موسى وسيدات الھيئة الوطنية 
 –يبس سيلفيا دع: للطفل اللبناني ويبدو في الصورة السيدات 

  السيدة ساميا خليل تكـّرم الفنان موسى  ريما بربريان –غاده الغاوي  - لور صفير   –ميراي عطوي 
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اللقاء الصباحي بباقة من اجمل األغاني الفرنسية "  سامر مارون "امتاز البرنامج الفني برقيه حيث افتتح الفنان 
ين تفاعلوا مع ادائه واعجبوا بصوته وحضوره، واإلنكليزية التي أدخلت الحنين والفرح الى قلوب الحاضرين، الذ

  " . من القلب الى القلب"ما استدعى تكريمه من قبل سيدات الجمعية اللواتي قدمن باقة أزھار حملت عنوان 

اما الفنان موسى فقد أھدى فرع الحازمية للھيئة الوطنية للطفل 
لى الذي بّث ع" البنت القمورة" اللبناني كليب أغنيته الجديدة 

شاشات كبيرة وقد اثار اعجاب الحاضرين لما يتضمن من 
مشاھد تظھر دور الطفل في تطوير المجتمع نحو األفضل 
وتأثيره على أھله من خالل تغيير بعض من عاداتھم السلبية 
كالتدخين مثالً، بعدھا قّدم موسى وصلة غنائية مزج فيھا 

ح والضحك الطرب بالثقافة والفن واإلبداع ، وكانت أجواء الفر
والغناء المشترك مع السيدات عنواناً لوصلته الغنائية، بعدھا 
شكرت الجمعية حضوره ومساھمته وكّرمته من خالل تقديم 

  . شھادة تقدير لفنه الراقي والثقافي الھادف

  

لفيا دعيبس، انتھت الحفلة ولم تنته أجواءھا اإليجابية، ال بل بدأ العمل حسب تعبير رئيسة فرع الحازمية السيدة سي
  . التي أكدت أن العمل الجدي والبناء ال ينتھي بنجاح ھذا اللقاء وانما بكيفية ادارة التبرعات وايصالھا الى أصحابھـا

 

  

  

  

  

  

  

  

  المختارتان منتھى روبير حريقه وغاده ايلي الغاوي

اللجنة المنظمة تتوسط المنسق اإلعالمي لبلدية الحازمية السيد روي حرب، ويبدو 
 –ساميا خليل  –سيليفيا دعيبس  –ريما بربريان  –لور صفير : في الصورة السيدات

  ميراي مونس عطوي –نجاة كنعان  –تيريز خوري  –ناديا األسمر . د

  متعة للنظر : زينة الطاوالت 
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لمناسبة حلول عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية، احتفلت 
كنائس الحازمية بالعيد، وامتازت األجواء بالتقوى والخشوع، 

  .في اسبوع اآلالمخصوصاً 
يبدو في الصورة أدناه رتبة خميس الغسل كما أحيتھا رعية 

  . مارت تقال في الحازمية مع األب جورج بدر
في دارة نائب الرئيس أما المجلس البلدي فكان على موعد 

  .الشيخ يوسف حبيش للمعايدة
  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

ن الى القصر بعد ھذه الجلسة، توجــّـه المجتمعون وبعض الموظفي
مؤسسة (البلدي لمعاينة األشغال التي تقوم بھـا المؤسسة الملتزمة 

، وقد تولى الشيخ يوسف حبيش شرح تفاصيل )المقاوالت والتجارة
ً من قبل المجلس البلدي، وقد شكره الرئيس  األعمال بصفته مكلــّـفا

  .على متابعته الفعـّــالة وعلى آرائـه القيّمة
  

  نخب المناسبة يشربه اعضاء المجلس البلدي والمخاتير
 –ريمون كنعان  –انطوان مونس  –لور صفير  –سيلفيا دعيبس : في الصورة السيدات والسادة

 –ناديا . ألسمر وعقيلته دالرئيس جان ا –سليم صقر . م –توفيق بطرس  –روجيه صفير 
  اسعد كنعان –جوزف النبي  –المختاران روبير حريقه وايلي الغاوي 

ش والسيد ھوفل بربريان بين الشيخ يوسف حبي
  !والسيدة لور صفير مباراة في كسر البيض لم تنته بعد 

الشيخ يوسف حبيش في جولة 

مع الموظفين في القصر البلدي 

طوني : ويبدو في الصور السادة

ايلي  –شربل حبيش  –سلھب 

الياس  - جوزف عيد   –غاوي 

  جورج مھنا –مرعب 
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ة الرياضيـّــة في بلدية الحازمية ابناء وسكان البلدة الى لقاء دعت اللجن
، وقد نظـّـمت للمناسبة سباقـاً  Yes we can runرياضي تحت عنوان 

 ٨٥سنوات و٥استقطب عدداً كبيراً من المشاركين الذين تفاوتت أعمارھم بين 
  م  ٥٠٠٠م  و ٦٠٠عاماً وتراوحت المسافات بين 

التواصل ونشر صورة حضارية لبلدتنا الحازمية، وألن ألن ھدفنا ھو تعزيز " 
ھذه الصورة ال تكتمل إال بنشر الروح الرياضية التي بھا نبني أفضل 

ھكذا افتتح رئيس المجلس البلدي جان الياس األسمر ھذا الحدث  ،"المجتمعات
الرياضي، وقد تعاقب على إطالق السباقات أعضاء المجلس البلدي شربل ابو 

يه صفير والمھندس سليم صقر في حين تولى نائب الرئيس يوسف صافي، روج
 . حبيش مھمة توزيع الميداليات والھدايا على الفائزين

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سندرا الشامي ان مجموع الھدايا وصل الى حوالي المحامية أوضحت مسؤولة اللجنة الرياضية في بلدية الحازمية 
في حين أكـّـد المنسق اإلعالمي لبلدية الحازمية روي حرب  رابح ٣٢عھا على خمسة ماليين ليرة لبنانية تّم توزي

ً تجمع بين مختلف  أنــّــه باإلتـحـاد والعزم نستطيع ان نركض ونتخطى جميع الحواجز التي تفّرق لنجد نقاطـا
  . األجيال والعقليات

 : تاليتم توزيع الجوائز حسب الفئات العمرية وقد جاءت النتائج على الشكل ال
  

Angels  -   سنوات  ٨ولغاية  ٥من   -متر   ٦٠٠  
  
  
  
  
  

الوقت  الفائزة   الوقت  الفائز 
٣:١٥  ليا شامي  ٢:٣٨  أنطوني فارس
٣:٣٤  لين شامي  ٢:٤٤  فولتير بو صلح

      ٢:٥٠  كريم صلح

  السيد شربل ابو صافي  يطلقان السباقات&   السيد روجيه صفير  

Demon  -   سنة  ١٢سنوات ولغاية  ٩من   -متر   ١٢٠٠  
  الوقت  الفائزة   الوقت  الفائز 

  ٧:٠٨  ياسمين ھبر  ٤:٣٥  الياس حداد
  ٨:٣٦  كريستي عطيه  ٥:٣١  ايلي نعمه

  ١٠:١٢  بيرال صالح  ٥:٣٢  جوزف حبيقه
  
 

  يعلنان افتتاح اليوم الماراتوني ، منظمة ھذا الحدث،ولة لجنة الرياضة في البلدية المحامية سندرا الشاميالرئيس جان األسمر ومسؤ
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Champ  -   سنة  ١٧ولغاية  ١٣من   -متر   ٢٥٠٠  
  

  الوقت  الفائز 
  ٨:٥٥  جورج حداد

  ٩:١٩  لف عازاررا
  ١٠:١٨  وسيم قرواني

  
  
  
  
  
  
  

  
Diamonds     -  ٦٥ > متر    ٥٠٠٠  ً   عاما

  .ثانية ٣٥دقيقة و ٤٢عن فئة الركض فاز السيد ألفرد عازوري محققاً الرقم  
  .ثانية ١٣دقيقة و ٤٦فقد فاز السيد انطوان مونس بنتيجة  Jogging –" المشي"أما عن فئة 

  
الذي ) عضو مجلس بلدية الحازمية(تكريم رياضي الحازمية األول انطوان مونس تّم خالل ھذا الحدث 

يحمل شباب الروح ومحبة الرياضة في دمه، وشكرت الشامي كّل من شارك ومن ساھم في إنجاح ھذا 
ً جمعية بيروت  راتون، كشافة اإلستقالل، واإلتحاد اللبناني أللعاب القوى إضافة الى ماالسباق، خصوصا

  . راد اللجنة الرياضيـّـة، ووعدت المجتمعين بلقاء رياضي قريب جداً جميع اف
  

  

  

  

  

  

  

  

    

Fire  -   5000   سنة  ٤٥ولغاية   18من   -متر  
  

  الوقت  الفائزة   الوقت  الفائز 
  ٢٧:٥١  نبيھه جمعه   ١٧:٠٦  ايلي شلھوب
  ٣١:٣٤  جمعه عايده  ١٧:١٩  حبيب حاتم 
  ٣٧:٤٢  كريستال عيد  ١٧:٥١  علي برجاوي

Gold  -   5000   سنة ٦٤ولغاية   46من   -متر  
  

  الوقت  الفائزة   الوقت  الفائز 
Max Pucheu٢٦:٢٩  سھر قرواني  ٢٥:٥٦

٣٠:٣٦  سحر حاطوم   ٢٦:٤٨  ميشال الغزال
٣٩:١٧  ميراي عطوي  ٣٢:٥٨انطوان ابو صافي

  Champsالمھندس سليم صقر يطلق سباق 

سمر وزميلته المحامية سندرا الشامي يتوسطان بعض الرئيس جان األ
  المشاركين في السباق

الشيخ يوسف حبيش وزمياله السيد شربل ابو صافي 
الرياضي األول  زميلھم والمھندس سليم صقر يكرمون 

  مونسنمر انطوان 
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ده أصبحت تعتبر طريقاً يبر زالطريق الممتدة قرب قناطألّن 
ً نظراً لكثافة السير الذي يعبرھا،  إضافة الى أنھا متنفساً  رئيسيا

ً للعديد من ابناء البلدة والجوار الذين يم ً ورياضيا ارسون بيئيا
  رياضة المشي وركوب الدراجات الھوائية، 

ً من المجلس البلدي بضرورة  وايمانا
تأمين الحماية الالزمة لجوانب ھذه 

اتخذ مجموعة من فقد الطريق، 
  القرارات التي تسمح له بإنشاء 

  .الحديد متراً من درابزين ٤٥٠

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بغية تركيب  أعمال الحفر إلنشاء القواعد
  درابزين الحديد
  

ن القاعدة وتبدو في ھذه الصورة نموذج ع
الضخمة التي سيتم تركيب الدرابزين عليھا 

  .لتأمين أفضل حماية

  دعمات الحماية للدرابزين
  بعد صب الباطون للتثبيت

  طالء وخالفه: األعمال النھائية
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 ّ سيما وانھا ـاً مھماً، وألن المجلس البلدي الحالي قد اتخذھا شعاراً له، ألّن قناطر زبيده معلماً تراثيـ
التي يصبو اليھما، لذلك اتخذ سلسلة من القرارات التي تھدف الى ابراز  العراقة والتطّورتجسـّـد 

الدور الثقافي والريادي واألثري لھذه القناطر من خالل تجميلھا والعناية بھا وتحسين وضع 
  :تقع فيه على النحو التالي الشارع الذي

  

  القيمة/ المتعھــــــّـــــد   الموضـــــــــــوع القرار  التاريــــــــــخ  الجلسة
١٣/٧/٢٠١٠  ٥  

٦٩  
  حماية طريق قناطر زبيدهل ثمن الحديد

  
  عبدو عازر عيد
  ل ل  ١٩.٩٦٨.٠٠٠

  

٥/١٠/٢٠١٠  ١١  
١١٨ 

  ناطر زبيدهقأعمال زفت على طريق 
  

ESSO  
  ل ل  ١٩.٨٤٥.٠٠٠

  

٥/١٠/٢٠١٠  ١١  
١١٩ 

بناء حائط من الصخر قرب قناطر زبيده 
  لحماية الطريق

ESSO  
  ل ل  ١٩.٥٠٠.٠٠٠

 

٢٩/١٠/٢٠١٠  ١٣  
١٣٧ 

اعتماد صورة قناطر زبيده علماً رسمياً لبلدة
  .الحـازمية

  

  

١٨/٢/٢٠١١  ٣  
٤٥  

  تنظيف قناطر زبيده وجوانبھا
  

  قزحيا التكلي
  ل ل  ١٩.٠٠٠.٠٠٠

  

٥/٥/٢٠١١  ٩  
١١٦ 

تكسير ونقل الصخور لتوسيع الطريق قرب 
  قناطر زبيده

ESSO  
  ل ل  ١١.٧٠٠.٠٠٠

  

٢٧/٥/٢٠١١  ١٠  
١٥٥ 

  إنـارة قناطر زبيده األثريـّــة
  

  جورج مرعي للتعھدات
  ل ل  ٥.٢٥٠.٠٠٠

  

١٠/٦/٢٠١١  ١١  

١٥٦ 
مع آرمة وشاسي  HAZMIEHتصنيع كلمة 

  حديد على سفح الجبل مقابل قناطر زبيده
  نفيذ، لكن األحرف لم تـُـرّكب بعدجاري الت

  

  جورج مرعي للتعھدات
  ل ل   ١٥.٧٥٠.٠٠٠

  

١٠/٦/٢٠١١  ١١  
١٥٩ 

  قزحيا التكلي للتعھدات  تركيب درابزين لحماية الطريق
  ل ل ١٩.٧٠٠.٠٠٠

  

  ل ل  ١٣٠.٧١٣.٠٠٠  المــــجمـــــــــــــــــــــُـــــــــوع
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 ٢٧/٥/٢٠١١بتاريخ  ١٤٤لس بلدية الحازمية القرار رقم إتخذ مج
المبيدات للحشرات  يام بشراء أفضل أنواعالقاضي بالموافقة على الق

   Unimarوالقوارض في كل شوارع الحازمية من قبل شركة 

ثالث مرات (تقوم أجھزة البلدية بعملية رش مكثفة لھذه المبيدات 
 ً   . في جميع شوارع البلدة) اسبوعيا

  رت تقالما: الموقع/  الرصيف بعد اإلنتھاء من األعمال   

إزالة حجر البوردير القديمة وتركيب أخرى 
  جديدة 

  أعمال التبليط

  تركيب عواميد الحديد وطالؤھا

  إنتھاء أعمال القسم األول من الرصيف
  مارت تقال: المكان
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لمــّـا كـانت الحازمية تشھد، كالعديد من البلدات اللبنانية، أزمة في مواقف السيارات نظراً   
وبعد أن اتخذ مجلس بلدية الحازمية قرارين   لكثافة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية فيھـا،

عامة للسيارات، واستكماالً لھذه الخطوة بإستمالك مجموعة من العقارات لتحويلھا الى مواقف 
 :وقد جاء فيه  ١٤٥/٢٠١٠، اتخذ المجلس البلدي القرار رقم اآليلة الى منع تفاقم أزمة المواقف

الموافقة على إقتراح إلزام جميع األبنية التي تشاد حديثاً بإضافة موقف سيارة لكل 
ء، ورفعھا الى المجلس األعلى وحدة على عدد المواقف المطلوب حالياً في قانون البنا

  .للتنظيم المدني إلجراء المقتضى القانوني، وتكليف رئيس المجلس البلدي اإلستكمال

أصبح ھذا القرار ساري المفعول بعد استحصال البلدية 
  !على موافقة المجلس األعلى للتنظيم المدني عليه

  !أولى نتائج تفعيلنا لإلستثمارات
  

من جميع وظيفة  ٥٠٠فرع سبينس في الحازمية يفتح ابوابه لحوالي 
  اإلختصاصات

ف على مكتب التوظي/   للراغبين تقديم طلب وسيرة ذاتية الى ادارة سبينس
  مدخل فرع الحازمية، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً 

  على أن يذكر أن المعّرف عنه ھو رئيس مجلس بلدية الحازمية

  .وابالغنا لمتابعة اضباراتھم 

  !ألّن ألبناء الحازمية األولويّـة        
المقيمين فيھا (مية الى جميع أبناء الحاز SMSتّم ارسال ھذا النص بواسطة الـ

  .لنبقى على تواصل) وخارجھا
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كي يكون ألبناء الحازمية والجوار متنفساً رياضيـّـاً،
 ً على العقار  ينفذ المجلس البلدي مشروعاً مھما

  . ٤٨١المخصص له بموجب المرسوم 
  
ة أحد أھم أحالم أبناء الملعب البلدي في الحازمي

ح حقيقة وھا ھي المراحل األولى للعمل البلدة يصب
ً قد بدأت بأّن ھذا الملعب يشكل جزءاً من  ، علما

  المجّمع الرياضي المنوي تنفيذه

  : أھم المراحل المنفذة حتى تاريخه 
  

وتركيب  ردم تراب زراعي أحمر وزراعة كازون طبيعي
 ٢م ٢٤٠٠شبكة لري مساحة 

 شراء وتركيب عواميد على طول مساحة الملعب وانارتھا 
 تركيب شبك حديد وبوابة 

 عمال الرياضيين والزواربجانب الملعب إلست إنشاء استراحة

من الحازمية، بلدة وبلدية، ومن المجلس البلدي بشخص رئيسه السيد جان الياس األسمر  شكــر وتقديــــــر
لحثيثة لكافة األعمال في الملعب البلدي ليصبح على المستوى يوسف حبيش على المتابعة اليومية ا  الى نائبه الشيخ

  .الراقي المطلوب
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الطرقات  مشروع ترقيمقد بدأت بدراسة ذكرنا في العدد السابق أن بلدية الحازمية 
ومساحة ارقام (واالستفادة منه لمكننة البيانات  اوالشوارع ووضع دفتر شروط

اھمية نظام المعلومات ، لإلضاءة على ...) مخالفاتال ،اسماء المالكين العقارات،
، خصصنا ھذه الصفحة   GISGeographic Information Systemالجغرافية 

  .شربل ابو شقره، عضو لجنة البيئة في بلدية الحازمية افبقلم الطوبوغر

  ؟ GIS و ــــــــــــــــــــــــــا ھـــــــــــــــــم

نظام المعلومات الجغرافية يعمل على جمع وصيانة وتخزين ھو 
وھذه أنظمة . وتحليل وإخراج وتوزيع البيانات والمعلومات المكانية

ما يتعلق بترقيم الطرق رار فيتساعد على التخطيط واتخاذ الق
التوسع في السكن، باإلضافة إلى  ،تخطيط المدن، بالزراعة ،واالبنية

قراءة البنية التحتية والفوقية ألي مدينة عن طريق إنشاء ما يسمى 
دخال المعلومات ، يمكننا ھذا النظام من إLAYERSبالطبقات 

ية والوصف) فضائيةمرئيات  ،صور جوية ،خرائط(الجغرافية 
تحليلھا وتخزينھا  ،)من الخطأتنقيحھا (معالجتھا  ،)أسماء، جداول(

 ،الحاسوب أو على ورق في شكل خرائطوعرضھا على شاشة 
  .ورسومات بيانية أو من خالل الموقع اإللكتروني ،تقارير

ّ مك   GISات ــــــــــــــــــــــــــــونـــ

 يمكن الحصول على : المعلومات المكانية والوصفية
أحد ھذه الطرق تدعى . المعلومات المكانية بطرق عديدة

، بالمعلومات األولية والتي يمكن جمعھا بواسطة المساحة األرضية
ونظام تحديد المواقع  ،واالستشعار عن بعد، والتصوير الجّوي

ً اللجوء لمعلومات ثانوية يتم جمعھا بواسطة . العالمي يمكن أيضا
. لمتتبع للخطوط األتوماتيكيأو ا, أو لوحة الترقيم, الماسح الضوئي

تزود الخريطة بمعلومات إضافية تدعى بالمعلومات الوصفية 
  .لتعريف أسماء المناطق وإضفاء تفاصيل أكثر عن ھذه الخرائط

الكمبيوتر ھو  : والبرامج التطبيقيةأجھزة الكمبيوتر 
حيث يقوم بتحليل ومعالجة  GISالعنصر الدماغي في نظام 

تخّزن بيانات . زينھا في قواعد بيانات ضخمةالبيانات التي تم تخ
نظام المعلومات الجغرافية في طبقات متعددة للتغلب على المشاكل 
التقنية الناجمة عن معالجة كميات كبيرة من المعلومات دفعة 

 .واحدة

Layers  أي الطبقات التي يتألف
  منھا البرنامج
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  ماروني –الحازمية  ١سجل / حبيش  آل  
  

  .ھي من العائالت األولى التي سكنت الحازمية

من  حبيش حبيشتوجه الشيخ 
العاقورة الى اده ومنھا الى فالوغا 
وبعدھا الى الحازمية اوائل القرن 
التاسع عشر، ومعه ولده جميل 

اما الغاية من . وبناته ديبه وشمس
ً لھم فكان  انتقاء الحازمية مسكنا

  .العمل ولقرب البلدة من العاصمة

  ). ابن البلدة(متزوجة من السيد بول الغزال  :ديبه 

  ). ابن البلدة(متزوجة من توفيق بطرس  : شمس

متزوج من السيدة  ١٩٠٩مواليد عام  :الشيخ جميل
 يوسف كنعان ولھما من األبناء اثنان بو فكتوريا عزيز 

ية قلب كان المرحوم جميل عضواً في اخو. جورجيتو 
  ).١٩٣٠(الحازمية  –يسوع 

  

عضو في لجنة وقف رعية  :الشيخ يوسف حبيش  
، وھو من الناشطين في الشأن العام )١٩٩٦(مار روكز 

او خارجھـا، وله عدد كبير من سواء على مستوى البلدة 
ئه وّ باألعمال المثمرة، ما خّوله كسب ثقة ابناء الحازمية لت

ي انتخابات دورة منصب نائب رئيس المجلس البلدي ف
ھو متزوج من السيدة اودات الخوري ولھما  .٢٠١٠العام 

المھندس : وشاب ستيفانيو  ريتا :من األوالد ابنتان 
  .شربل

  

متزوجة من المربي نعوم  :جورجيت حبيش  
منصور، وھي عضو فاعل في عدد من األخويات العاملة 
ضمن نطاق الحازمية، وناشطة اجتماعية، ولھا بصمات 

 ّ   .ــة في ھذا المضمارجلـ

  

  جميل حبيش

  الحازمية ٣٦سجل / آل صفير   

من عجلتون  طانيوس اسكندر صفيرجاء 
حيث  ١٨٨٢الى الحازمية مطلع العام 

ً زراعية في محلة  اشترى ارضا
فبنى منزالً وسكن فيه وله " لشفروليها"

 -اسكندر  : من األوالد ذكوراً ثالث
  .جرجي وايوب

  

  متأھل وله ولدان شكري وميشال : اسكندر 

متأھل من السيدة ديليا صفير ومھاجران الى الواليات  :جرجي
  ١٩١٢المتحدة األميركية منذ العام 

)  الحازميةابنة (متأھل من السيدة اوجني شاھين ابو نجم  :ايوب
زوجة ( اغاتا  –) زوجة يوسف زياده(مرغريت : ولھما  ثالث بنات 

  :وخمسة ابناء ) زوجة الياس فرح(سوسان  –) يوسف حريقه

متأھل من السيدة مرغريت  – ١٩٠٥مواليد عام  :قيصر   
ً واحداً  متزوج من السيدة ليليا  موريس شلھوب الفغالي ولھما ابنا

  .بان وصبيةالحويك وله من األوالد شا

نقل سجله ( جورجو  ر يمونمتأھل وله ولدان  :رزق هللا   
  ). من الحازمية الى تحويطة فرن الشباك وسكن فيھا

متأھل من السيدة سوسان  – ١٩١٤مواليد عام :  ادوار  
  . سامي والمرحوم  قيصر الصائغ ولھما ولدان 

متأھل من السيدة جورجيت  ١٩٢٠مواليد عام  :انطوان  
  :ولھما بنات وابنان) ابنة الحازمية(حريقه 

  .متزوج من السيدة مادلين اويديكيان: جوزف         
: متزوج من السيدة لور عبدهللا ولھما ابنان  :روجيه         

ً بأن السيد روجه صفير ھو من الناشطين في . ايف وباتريك علما
الحقل اإلجتماعي وله خدمات جلى، وھو عضو في مجلس بلدية 

  .ةالحازمي
متأھل من السيدة ماري الخوري  ١٩٢٢مواليد عام  :عبدهللا  

ناشطة ( فيراو  )متزوجة( صونياان بنتاولھما ) ابنة البلدة(بجاني 
  :وابنان) اجتماعية

  متأھل من السيدة دالل لبكي ولھما اوالد :ميشال           
  .متزوج من السيدة ماري سمعان ولھما اوالد :ايوب          
    

  ادوار ايوب صفير 
)١٩٧٤ – ١٩١٤(  

  بقلم المختار ايلي الغاوي
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مدير (ھنوتية والتربوية والتعليمية لألب جوزف طوباليان للرسالة الك) ٢٠١١ – ١٩٧١(لمناسبة اليوبيل األربعين 
ً حاشداً، ترأسه صاحب )مدرسة المخيتاريست في الحـازمية ً وشعبيا ، نظمت لجنة أصدقائه اليوبيلية احتفاالً رسميا

بحضور الرئيس العام ) كاثوليكوس بطريرك كيليكيا لألرمن الكاثوليك(الغبطة نرسيس بدروس التاسع عشر 
ية اآلباء المخيتاريست ورئيس الدير في فيينا باإلضافة الى حشد من الوجوه السياسية واإلعالمية لرھبان

واإلجتماعيـّـة، نذكر منھم النائب آغوب بقرادونيان والوزيرة نائلة معوض واإلعالمية بوال يعقوبيان وبلدية 
  . نة تجارھا وغيرھم الكثيرالحازمية متمثلة بالمجلس البلدي، رئيساً واعضاء، ومختاري البلدة ولج

  

 ّ ً لمجمل عطاءاته وأعماله الديريـّــة واألدبية والتربويـ رسيس بدروس ــة، منح صاحب الغبطة البطريرك نـتكريما
لوال ، ھذه الرتبة التي قال األب طوباليان أنه كاد يرفضھا " مونسينيور"التاسع عشر األب جوزف طوباليان رتبة 

حب أن يعمل في الظل معتبراً أن ما قدمه خالل مسيرته العملية ھو الواجب الذي يمليه تدخــّـل شقيقه ألنـه ي
في حضرة األب طوباليان، ھو " ترتجف"ضميره، في حين اعتبرت اإلعالمية بوال يعقوبيان أنھا كانت وستبقى 

فرقة او عنصرية في الذي رافقھا خالل فترة دراستھا في أحلك ظروف الحرب وكانت يده ممدودة للجميع دون اي ت
  " . معلم اإلنسانية بحق"التعاطي، فھو 

  .تلى اإلحتفال الديني والكلمات الرسمية، حفل كوكتيل في باحة الدير وإطالق كتاب جديد للمونسينيور الجديد

األب جوزف طوباليان يستمع الى كلمة غبطة 
  البطريرك نرسيس بدروس التاسع عشر

المونسينيور جوزف طوباليان بعد نيله 
  .الرتبة الكھنوتية الجديدة
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  جوزف طوباليـان المحترم/ حضرة األب الجليل   

  في الحازمية  تاريسترئيس دير اآلباء المخي       
  

وات مّرت على عطاءات مميزة، أغنى فيھا سن
األب جوزف طوباليان مدرسة المخيتاريست بالعلم 
والثقافة، فغرس طموح الغد مجبوالً بشموخ األمس في 
نفوس كل من ارتاد ھذه المدرسة، ولعّل إلمـامه باألدب 
والفسلفة الى جانب الالھوت قد ساھمـا في تغليب لغة 

ّ عقل والمنطقال كبروا  نـر في تالميذه الذي، وھذا ما أثــ
به وبتعاليمه فكانوا كلمته الحيــّـة على مثال اإلعالمية 
  .العزيزة بوال يعقوبيان التي نكّن لھا كل تقدير واحترام

  
ً مكافحـاً، وتعـاونــّــا معه خالل عقود اربع خير تـعـاون، واليوم ننـّوه ببعض من عطاءاتـــه    عرفنـاه شابا

ً وجوده ا ً أكفـاء مزودين باألخالق وخصوصا لدائــم قرب طـالب زّودھم عبر السنين بالمسؤولية فخّرجھـــم شبانا
  . والمعرفة حتى اصبحوا من رّواد المجتمع

  
ً  سيادة المطران،    تعود بي الذاكرة الى عالقتي المميزة مع معظم اآلباء األعزاء، في لبنان والخارج، وخصوصا

ن اشقاريان، ابن بلدة الحازمية، ھذه العالقة التي قادتني الى الزيارة الفريدة التي قمت األخ الكبير والصديق فارتـا
ً في حينھا على تأسيس رھبنة المخيتاريست،  ١٩٧٧بھا الى فيينا في العام  لمناسبة ذكرى المئة وخمس وستين عاما

ً مميزاً لي  لما يحتويه من كنوز روحية وتراث أرمني ما جعل من  أمــّـا اقامتي داخل الدير ھناك فقد كانت شرفا
  زيارتي رحلة من العمر،

  
أمـا التعاون الوثيق مع األب جوزف طوباليان ، فيعود الى التاريخ العريق والمتجذر لمدرسة اآلبــــــــاء    

  . وال زلنا المخيتاريست في الحـازمية، حيث أطلقنا من بوابتھـا نشاطات عديدة أغنت البلدة وسكـانـھـا،
    
  

  ابتي الجليــــــــــــل،  
  

ً تسعون لبناء األ ، توجھون الشباب وتغرسون القيم في نفوسھم خالقكنتم دائما
وتؤازرون أجيـاالً عديدة، وألننـا نرى فيكم أباً كاھنـاً، وأخـاً صدوقـاً ومعلمـاً ناجحـاً ومدبراً 

لدية الحازمية، مفتـاح ي أعضاء مجلس بئبإمتياز نقّدم لكم، بإسمي الشخصي وبإسم زمال
  البلدة درعاً يعبــّر عن محبتـنـا وتقديرنـــــا لشخصكم الكريم، 

  
  

  آملين لكم مزيداً من العطاء والنجـاح

الرئيس جان األسمر ملقياً  كلمته في
  المناسبة
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 .وال يزال العطاء بأوجــّــه) ٢٠١١ – ١٩٦٨( سنة من اإلبداع وحمل راية الفلكلور اللبناني ٤٣

، نشأ في الحازمية وكبر فيھا وترعرع على الفن )بل لبنانج(الفنان اللبناني ناصر مخول، من بلدة جون 
األصيل من ابن بلدته المطرب نصري شمس الدين فتأثر بتراث بلده، واتقن كتابة القصص والشعر والرسم 

  .والغناء والتمثيل

 مثــّــل لبنان في الكثير من .جال على العديد من البلدان حيث شارك بنشاطات ثقافية وفنية وموسيقية
  .المؤتمرات والمھرجانات الفلكلورية الدولية، وحصد نجاحات وجوائز في حقل الموسيقى والتراث الشعبي

 الفرقة الفلكلورية السياحيةأسس الفنان ناصر مخول 
برعاية المجلس الوطني إلنماء  ١٩٦٨في العام 

السياحة في لبنان، فحملت تراث لبنان وفنونه ونقلت 
ضاري والفني وحتى واقع شعبه التاريخي والح

: من عالمات الفرقة في استعراضھا الفني. اإلنساني
مثيل تاآلالت الموسيقية التراثية، والغناء الشعبي وال

التراثي الريفي بمالبسه وشعره ورقصه وألعاب 
  .القوى التقليدية

  

  :من أھم انجازات الفنان ناصر مخول وفرقته

 .مھرجان فني وثقافي خارج لبنان ١٨٥ •
 . رجان سياحي ومؤتمر رسمي في لبنانمھ ٢٨٦ •
 .برعاية فخامة رئيس الجمھورية اللبنانية" جائزة لبنان لإلبداع"ميدالية ودروع تقديرية منھا  ٢٣ •
 . آالت موسيقية الكترونية نادرة وآالت حديثة ومتطورة ١٠اختراع وانجاز  •
 .هقصيدة بالفصحى والعامية لمناسبات مختلفة في لبنان وخارج ١٦٨تأليف  •
حتى القرن السابع . م.سنة ق ٣.٠٠٠انجاز اول معرض في العالم لآلالت الموسيقية التاريخية منذ  •

 . عشر، برعاية ودعم مؤسسة فارس الثقافية ومنظمة اليونيسكو العالمية ووزارة الثقافة االلبنانية

ية، سوف أوكل المجلس البلدي الى الفنان ناصر مخول كتابة وتلحين نشيد خاص ببلدة الحازم
تقارير الذي تنظمه البلدية، وسوف ننشر في ال ٢٠١١يذاع للمرة األولى في مھرجان صيف 

القادمة كلمات ھذا النشيد، الذي يعتبره الفنان ناصر مخول تحية محبة وإكبار الى رئيس المجلس 
   . البلدي، صاحب الفكر واإلبداع

متوسطاً دولة الرئيس عصام فارس  لوالفنان ناصر مخ
  يحهوسعادة السفير بسام فر
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ام فريحـه المحترم    سعــــــادة السفيــر بســـَّ
  سفير دولة بليز لدى منظمة اليونيسكو الدولية

  
  

أخذتــم من الكبير سعيد فريحه الطموح   
والشخصيــّــــة العصامية المحببة، والمركز المرموق، 
جـاھدتــم حتى بلغتــم القمــّـــــــة، وال زلتم تضعون نصب 

  عالية وطموحـات كبيرة ،  أعينكم أھدافاً 
  

تنجحون وتكبرون وتحملون معكم اسم لبنـان عاليـــاً   
  .نحو أفق رحبة من التميــّـز

  
  

أّمـــا اليوم، وقد قلــّــدكم سعـادة سفير فرنسـا في   
تقديراً لدوركم في " جوقة الشرف"دولة اإلمـارات وسـام 

ت والعمل دعم الفرنكوفونيـّــة وحوار األديـان والحضارا
اإلنساني، فأنتــم بذلــك تكملون مسيرة عريقة متجذرة في 
التاريخ واألصالة، سواء من حيث الرأي الحر والفكر 
  اإلستقاللي والمتطور او من حيث المساعدات اإلنسانيـّــة، 

  
لذلـــــــــك، نتقدم منكم ومن اسرة دار الصياد   

جوقة "بالتھنئة القلبية الحارة لحصولكم على وسام 
الفرنسّي، ونؤكد مجدداً فخرنـا إلحتضان " الشرف

بكل ما تمثــّـله من فكر وثقافة " دار الصياد"الحازمية 
  . وحضارة

  

  آملين لكم مزيداً من التقدم والنجاح والريادة
  في مختلف الميادين 

  

  لكم منا، يا سعادة السفير، كل التقدير واإلحترام 

 

  رئيس مجلس بلدية الحازمية
  جان الياس األسمر 

  
  ١٦/٥/٢٠١١تاريخ  -ص / ٤٣٣ 

  سعادة السفير بسام سعيد فريحه
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ل ل/ المبلغ   ٢/٢٠١١واردات الفصل   

 ٤٢.٠٨٢.٠٠٠ القيمة التأجيرية سكنرسم على 
رسم على القيمة التأجيرية ، 

 ١٠٧.٤٢٣.٠٠٠ غير سكن
رسم صيانة المجارير 

 ٣٥.٦٠٠.٠٠٠ واالرصفة
رسم الترخيص لالعالن الدائم 

 ١.٦٨٠.٠٠٠ والمؤقت
رسم الترخيص بإشغال االمالك 

 ٧٤٠.٠٠٠ العمومية البلدية

 ٩٩٣.٠٨١.٠٠٠ رسم الترخيص بالبناء
استعمال االمالك  رسم

 ٤٩.٦٦٤.٠٠٠ والمنشآت العامة للبلدية
 ١٠رسم إنفاق في وجوه محددة 

 ٩٩.٣١٧.٠٠٠ لصالح التجھيزات% 

 ٣٠.٠٠٠ رسم تصوينة

 ٤٧.٩٧٠.٠٠٠ رسم إنشاء مجارير وارصفة

 ٢٠.١٣٠.٠٠٠ رسم المرآب

 ٢.٥٣٢.٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن الدائم

 ٦٥.٦٢٨.٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن المؤقت
رسم االستثمار الشغال االمالك 

 ٤٤.٤٩٠.٠٠٠ العمومية البلدية
 

ل ل/ المبلغ   ٢/٢٠١١واردات الفصل   

رسم اعطاء البيانات واالفادات 
 ١٦٨.٠٠٠ والدروس الفنية

رسوم وغرامات تسوية 
 ١.٤٨١.٠٠٠ مخالفات البناء

 ١٠.٩٥٤.٠٠٠ الغرامات 

 ٦.٩٦٢.٠٠٠ رسم التعمير

 ٢٠.٠٠٠ رسم التعمير  -غرامة تأخير 
 /محسومات الصرف من الخدمة

 ١٢.٦٤٣.٠٠٠ شروط التر ادف بدالت

 ٣٧.٣٨٧.٠٠٠ سائر العائدات غير الملحوظة
 ١.٥٧٩.٩٨٢.٠٠٠ مجموع الواردات

 

 مبلغاً وقدره ٣٠/٦/٢٠١١بلغ رصيد بلدية الحازمية لدى مصرف لبنان كما في 

  ل ل  ١١.٢٩٤.١٧٩.٦٣٠ 
فقط أحد عشر مليار ومئتان واربعة وتسعون مليون ومئة وتسعة وسبعون الف 

 .نية ال غيــــــــــــــــــــروستمائة وثالثون ليرة لبنا
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ل ل/ المبلغ   ٢/٢٠١١الفصل نفقات   

الرئيس ونائب تعويضات 
الفصل  الرئيس المسددة خالل

 ١٣.٥٠٠.٠٠٠  )ثالثة أشھر(   ٢/٢٠١١

 ١٠٢.١٠٩.٠٠٠ رواتب الموظفين

 ٧٤.٨٢٠.٠٠٠ اجور االجراء
المكافآت والتعويضات 

 ٧٧.٨٧٨.٠٠٠ والتقديمات المختلفة

 ٦.٤٥٧.٠٠٠ اللوازم

 ١٨.٥٩١.٠٠٠ المالبس
المخابرات الھاتفية والبريد 

 ٣.٠٩٢.٠٠٠ والبرق

 ١٨.٢٢٥.٠٠٠ نفقات ادارية اخرى

 ١٠.٣٩٣.٠٠٠ التجھيزات

 ١٠.٧٥٧.٠٠٠ صيانة التجھيزات واالليات

 ٢٥.٩٧٥.٠٠٠ النظافة العامة

 ١٩.٥٤٥.٠٠٠ مكافحة الحشرات

 ١.٥٣٣.٠٠٠ لوازم التنظيفات

 ٢٤.٦٠١.٠٠٠ المحروقات

 ٩٠٠.٠٠٠ بدالت استھالك الكھرباء

 ٤٧٢.٠٠٠ بدالت اشتراك المياه

 ١٤٧.٣٤٧.٠٠٠ صيانة الطرق العامة

 ١.٩٦٥.٠٠٠ صيانة شبكة المياه

 ٨.٨٣٦.٠٠٠ صيانة شبكات االنارة العامة

 ٩.٠٢٠.٠٠٠ إنشاء شبكات االنارة العامة
 

ل ل/ المبلغ   ٢/٢٠١١الفصل نفقات   

 ١٧.٧٣٠.٠٠٠ إنشاء شبكات المجارير
إنشاء الطرق العامة واالرصفة 

 ٤٩.٢٩٨.٠٠٠ واالقنية

 ٢٧.٠٨٥.٠٠٠ إنشاء الحدائق

 ٧٨.٧٠٥.٠٠٠ إنشاءالمالعب والمسابح

 ٢٨.٠٣٥.٠٠٠ نفقات الدروس

 ١٣٢.٠٠٠.٠٠٠ مساعدات المعوزين

 ٤٠.٥٠٠.٠٠٠ مساعدات االوقاف الخيرية

 ١.٠٠٠.٠٠٠ المساھمة في النشاطات الثقافية
المساھمة في النشاطات 

 ١٠.٠٠٠.٠٠٠ الرياضية
المساھمة في النشاطات 

 ١٠.٥٠٠.٠٠٠ االجتماعية
مساعدة الھيئات التي ال تتوخى 

 ٤.٧٩٠.٠٠٠ الربح

 ٢.٥٤٧.٠٠٠ االستقباالت

 ٢١.٣٧٥.٠٠٠ جاناتاالحتفاالت والمھر
رسم الدعاوى واالحكام 

 ٥.١٢٥.٠٠٠ والمصالحات واتعاب المحاماة

 ١.٦٦٨.٠٠٠ نفقات التأمين
المصاريف االخرى غير 

 ٦.٠٤٥.٠٠٠ الملحوظة

 ١.٠١٢.٤١٩.٠٠٠ مجموع النفقــــــــــات
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  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الصـــــــــــــــــــــــادرةالم
  المجموع  ٢٠١١/  ٦  ٢٠١١/  ٥ ٢٠١١/  ٤  

  ١١  ٥  ٤  ٢  محضر جلسة مجلس بلدي
  ٨٩  ٢٧  ٤٢  ٢٠  قرارات مجلس بلدي

  ٩٤  ٩  ٣٦  ٤٩  قرارات ادارية
  ١١٦  ١٥  ٧٣  ٢٨  معامالت صادرة الى الدوائر الرسمية 

  ــلـــــــــــــــــــــــفمخـــتــ
 –تعاميم  –رسائل شكر  –دعوات  –طلبات 

  ٧٨  ٣١  ٣٠  ١٧  اعالنات –مراسالت  –انذارات 

  

  

  

  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الــــــــــــــــواردة
  المجموع  ٢٠١١/  ٦  ٢٠١١/  ٥ ٢٠١١/  ٤  

  ٣٢٨  ١١٠  ١٠١  ١١٧  منجزة ومسلـّــمة: معامالت المواطنين 
  ١٣  ٧  ٤  ٢  قيد اإلنجاز: معامالت المواطنين

  ٦  ٢  ٣  ١  رخص بناء
  ١٢  ٤  ٣  ٥  رخص إسكان

  ٤٤  ١٢  ١٥  ١٧  طلبات مساعدات اجتماعية
  ٦٨  ١٠  ٢٨  ٣٠  تعاميم واردة من الوزارات

  مـــــــــختــلــــــــــــــف 
 –مأذونيات  –مراسالت  –عرض اسعار 

  ٢٤٨  ٧٥  ٨٦  ٨٧  شكاوى وغيره–اعتراضات 
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رقم 
 القرار

  المبلغ  تفاصيل األشغال  المتعھد

  ٥/٤/٢٠١١لسابعة الجلسة ا
  ل ل    ١٩.٨٧٥.٠٠٠  شراء عواميد حديد لزوم الملعب البلدي  مؤسسة خدمات تقنية   ٩٤

  ١٥/٤/٢٠١١الثامنة الجلسة 
   ل ل   ١٩.٧٠٠.٠٠٠  طريق القناطر/ درابزين تركيب   تعھدات قزحيا التكلي  ٩٧
  ل ل   ١٩.٩٣٠.٠٠٠  تزفيت الجور في بعض شوارع الحازمية  مؤسسة جوزف ابو جوده  ٩٨
  ل ل      ٩.٠٢٠.٠٠٠  تركيب أجھزة انارة في شوارع البلدة  تعھدات جورج مرعي  ١٠٠
  ل ل    ١٨.٩٧٥.٠٠٠حفر وتركيب قساطل لتصريف مياه األمطار  تعھدات بيار ابو حبيب   ١٠٣
  ل ل    ١٦.٧٥١.٠٠٠  شراء ألبسة صيفية للشرطة والحراس  غاويمؤسسة بيار جان ال  ١٠٤
  ل ل    ١٢.٢٢٥.٠٠٠  اإلستراحةاعمال صحية وابواب لزوم   تعھدات الحاج  ١٠٩

  ٥/٥/٢٠١١التاسعة الجلسة 
  ل ل    ١٨.٩٠٠.٠٠٠  صب باطون ارضية غرف الملعب  تعھدات بيار ابو حبيب  ١١٤
١١٦  Esso general Exc.  ل ل    ١١.٧٠٠.٠٠٠  طريق القناطر/ ر تكسير ونقل صخو  
  ل ل  ١١٢.٥٠٠.٠٠٠  عقد اتفاق بالتراضي لزوم التشجير وزارة البيئة  ١٢١

  ٢٠/٥/٢٠١١العاشرة الجلسة 
  ل ل     ١٦.٤١٠.٠٠٠  ساطل وشبكقتركيب   خدمات تقنية  ١٣٩

  ٢٧/٥/٢٠١١الحادية عشرة  الجلسة 
١٤٤  Unimar Corp  ل ل     ١٨.٧٢٠.٠٠٠  رضشراء مبيدات للحشرات والقوا  
  ل ل     ١٤.٤٠٠.٠٠٠  متر  ٢٤٠٠تركيب شبكة ري اوتوماتيكية مؤسسة سالمه للزراعة والتجارة  ١٤٥
  ل ل     ١٩.٩٠٠.٠٠٠  تزفيت الجور في بعض شوارع البلدة  مؤسسة جورج ابو حبيب  ١٤٦
   ل ل    ١٩.٣٩٥.٠٠٠  اعمال بناء وادوات كھربائية  مؤسسة بيار ابو حبيب  ١٤٧
  ل ل       ٥.٢٥٠.٠٠٠  انارة قناطر زبيده  تعھدات جورج مرعي  ١٥٥

  ١٠/٦/٢٠١١الثانية عشرة  الجلسة 
  ل ل     ١٥.٧٥٠.٠٠٠ HAZMIEHتصنيع وتركيب كلمة   تعھدات جورج مرعي  ١٥٦
  ل ل       ٧.٦٩٠.٠٠٠  وبوابة للحدائق العامة داشغال حدي  السيد عقيل نعمان   ١٥٨

  ٢٣/٦/٢٠١١رة  الثالثة عشالجلسة 
  ل ل        ٦.٥٤٠.٠٠٠ .تصنيع تصاوين  مؤسسة كروموستايل  ١٧٠

  ل ل      ١٣.٣٥٦.٠٠٠  شركة دياموند التجارية
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  يقوم جھاز الشرطة بمھامه األمنية الروتينية
 تــأمين السير في جميع الشوارع والساحات العامة 

كنائس  أثناء القداديس واألفراح تــأمين السير أمام مداخل ال
 والمآتم

تأمين القداديس والزياحات لمناسبة أعياد الشعنينة والفصح 
 المجيد

تــأمين السير أمام مداخل المدارس وأثناء أشغال وأعمال البنى 
 .... ) ھاتف  –كھرباء  –مياه (التحتية 

سير ( إجراء دوريات متواصلة للكشف على جميع المخالفات 
إضافة الى الكشف على مخالفات .... ) ترميم الشقق   -ء  بنا –

الورش لجھة عدم توفير الحماية العامة أو عدم وجود تراخيص 
 ....وخالفه 

 .حملة على السوبرماركت والمالحم والمحالت التجارية للتقيّـــد بشروط النظافة العامة
  . الرسمية والوزارات المختصةباإلضافة الى اتمام انجاز معامالت المواطنين لدى الدوائر 

  
ال يزال مسؤولي وعناصر جھاز الشرطة يتابعون اسبوعياً الدورة الرياضية باإلضافة الى اجتماعات 

  . دورية تھدف الى تعزيز التواصل وتفعيل العمل لخدمة افضل
  
  

يقوم جھاز الحراس بالمھام المطلوبة منه على أكمل وجه، 
 ً في فترات الليل باألمن  وبالتالي تنعم الحازمية خصوصا

واإلستقرار، أّمــا أعمال الحراسة الروتينية فھي على الشكل 
  :التالي

تأمين دوريات ضمن نطاق البلدة من الساعة السابعة مساء 
ً ويعقد مراقب الحراس  ولغاية الساعة السادسة صباحا

 . اجتماعات دورية لتفعيل أداء الحراس
 ... )مآتم  –أفراح (بات قمع المخالفات ويؤمن جميع المناس

 . تلبية اإلتصاالت الواردة من قبل المواطنين
قمع الدراجات النارية الغريبة عن البلدة، والسماح فقط للمطاعم 
والمؤسسات المرخص لھا بتسيير الدراجات ضمن نطاق 

 . البلدة
الطلب من جميع عمال البناء عدم الخروج بعد الساعة التاسعة  

 . مساء
 

المعاونان شربل النبي وخليل ابو صافي يتقدمان جھاز 
  الشرطة خالل المسيرة الرياضية األولى

نائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش وعضو المجلس 
البلدي السيد روجه صفير يتوسطان مراقب الحراس 

  اصر جھاز الحراس في بلدية الحازميةسامي كركي وعن
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تزفيت الجور في مختلف شوارع البلدة تأميناً لراحة
في الصورة األعمال على  تبدو  و. العابرين والقاطنين

  الشفروليه

إزالة مخلفات العواصف من صخور واتربة واعادة 
  فتح الطرقات

تسكير الطريق جنب تلفزيون لبنان لمنع الشاحنات من 
  .كب النفايات والردميات

نقل الصخور لوضعھا على طريق السد منعاً لسقوط 
  السيارات

  طالء وتأھيل اإلستراحات والمستديرات
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  متابعة العمل في الفسحات الكائنة تحت الجسور 

يبدو في الصورة شبك الحديد والدعمات وحائط 
الباطون أي المرحلة األولى للغرفة التي ستكون 

  .الحقاً مخصصة لمكتب األشغال والمستودع 

تدعيم الطريق الكائن قرب قناطر زبيده بالصخور 
  بواسطة البوب كات

يتابع قسم األشغال في بلدية الحازمية أعماله الروتينية 
الھادفة الى تأمين راحة ومصالح المواطنين من خالل 

تصليح األعطال الطارئة الصيانة الدورية والشاملة و 
على الريكارات وقساطل تصريف مياه األمطار والمياه 

  .اآلثنة وغيرھا من األشغال

تحيـّـة شكر وتقدير من المجلس البلدي بشخص رئيسه لمسؤول مكتب 
األشغال طوني الزغبي على عمله الدؤوب وجھوده المثمرة ومتابعته 

  !الفعـّــالة لجميع األعمال ضمن نطاق الحازمية
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  مدينة العراقة والتطّور


