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 اإلفتتـاحيـّــة

 رئيس مجلس بلدية الحازمية  
 جان الياس األسمر

 ....وتبقى الحازمية بحدودها المعهودة 

 نمشي معًا متكاتفين لنحقق السالم وننشر المحبة

  : شعارنـا الدائم
 ...راحة الغد ... إزعاج اليوم 

 عراقة وحضارة: حازميتنا 

 ربيع الطبيعة والروح

  : ون سرآيس روفائيلالمعا
 تحية تقدير واحترام لعمل دؤوب
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 ١٩٦١ / ١٢/ ١ي ــــف :إنشاء بلدية الحازميـّـــــــــــــــــة  .١

  ./٨١٣٠ / رقمسومرب المــــــبموج
المنشأة (وقد بوشـرت معامالت تـحديد نطاق بلدية الحازمية 

 بتاريخ ٢٩/٦٣قـانون البلديات رقم بعد صدور ) حديثًا
٢٩/٥/١٩٦٣ 

  
 

 

 الصادر عن محافظ جبل لبنان/ ٤٣٤/ اللجنة المنبثقة عن القرار رقم إجتمعت ٨/٤/١٩٦٤ بتاريخ :اإلجتماع األّول .٢
 وإتفقت بغالبية خمسة أعضاء من أصل سبعة على تحديد نطاق بلديتي بعبدا والحازمية، )٢٠/٢/١٩٦٤بتاريخ (

دود على خريطة أرفقت بهذا القرار؛ لكن خـالفًا نشب بين البلديتين أخـّــر صدور ، وقد رسمت الحيـّــًاالمعتمد حـال
 .القرار الوزاري

 
  

 :  واللغط الحاصل. د.أ/٦٧٧القرار رقم  .٣
  

عن معالي وزير الداخلية والبلديات آنذاك المرحوم . د.أ/٦٧٧ صدر القرار ذات الرقم ٧/٨/١٩٧٠بتـــاريخ  
عذر تـــبالط الذي رسم على الخرائط حدودًا مغايرة لتلك المتفق عليها في اللجنة المذآورة أعاله، آمال جن

 إشكاليات عديدة، ما دفعـه الحقًا إلى شطب توقيعه عن الخرائط الموضوعة وإلى ـتبالتالي تطبيقهـا وخلق
 .إصدار عدة توضيحات أقّر فيها بعيوب هذا القرار

 

المتفق عليها في اإلجتماع األول حتى تاريخنا هذا، وقد بلغ إجمـالي عدد رخص البناء إستـمر العمل بالحدود  
  ).مرفق ربطًا جدوًال تفصيليًا (٣١/١٢/٢٠٠٨ رخصة لغاية ١٢٣٧الصادرة عن بلدية الحازمية 

  
  
 : تحديد النطاق البلدي لبلدية بعبدا والطعن به .٤

  
د، /٩٠القرار ذات الرقم سبق دولة الرئيس ميشال المر، األ أصدر معالي وزير الداخلية ١٣/٤/١٩٩٩ بتاريخ  

ال يمكن . د.أ/٦٧٧بعبدا، وذلك للتــأآيد على أن الحدود المذآورة في القرار طاق البلدي لبلدية  فيه النيحدد
 ) إلى بلدية الحازمية هذا القرارلـم يبـلــّــغ(. تطبيقهـا على أرض الواقع

 
بطلب إبطال أمام مجلس شورى الدولة للقرار المذآور  ابعبديات ووجهاء  تقّدم بعض فعال٧/٦/١٩٩٩بتاريخ  

، خصوصًا وأن مجلس بلدية بعبدا لم يكن منتخبًا بعد في ذاك )لم تتمثل فيه بلدية الحازمية لتبدي رأيها(أعاله 
 .التاريــــــــــــــــــــخ

  
 على إستيضاح مدير ارة الداخليـّـــــــة رئيس مصلحة المشـاريع البلدية في وزأجاب: ١١/٧/٢٠٠٦بتـاريخ  

 بأّن ملفي بلديتي بعبدا د، /٥٧٦٧ بموجب اإلحالة رقم – السيد خليل الحجل -عام اإلدارات والمجالس المحلية 
 .والحـازمية ال يحتويـان على قرارات اإلنشاء وال يتضمنـان خرائط تحديد النطاقين اإلداريين

  

  : حدود الحازميـّــة 
 بين األمس واليوم

 خريطة الحازميـّــة
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 قضى بقبول ٢٠٠٨-٥٧٠/٢٠٠٧ مجلس شورى الدولة قرار حمل الرقم ، صدر عن٢٠٠٨ /٥ / ٦بتاريخ  

 د  /٩٠، وبالتالي ابطال القرار رقم المراجعة المقدمة من بلدية بعبدا بحق الدولة اللبنانية 
  

 اإلعالن تبلغت بلدية الحازمية هذا القرار من قبل رئيس مجلس بلدية بعبدا، وعبر الصحف، حيث رسم 
 .د.أ/٦٧٧ حدودًا مغلوطة تتنـافى حتى مع القرار االصادر عن بلدية بعبد

  
 :إعتراض الغير المقدم من قبل بلدية الحازمّيــة وقبول المراجعــــــة .٥

 
آتابًا الى رئيس هيئة آز الفغالي رومحامي  رفع عضو مجلس بلدية الحازمية الزميل ال١٩/١١/٢٠٠٨بتاريخ  

يطلب فيه ) بصفتها سلطة الوصاية(التشريع واإلستشارات في وزارة العدل بواسطة وزارة الداخلية والبلديات 
 التي تطلب فيها من بلدية الحازمية اإللتزام بحدود ١٧/٩/٢٠٠٨ونية احالة مجلس بلدية بعبدا تاريخ تحديد قان

 . مغايرة للحدود الحالية
 

يل المحامي انطوان جبور آتابًا إلى معالي  رفع عضو مجلس بلدية الحازمية الزم٢٧/١١/٢٠٠٨بتاريخ  
 .تحديد النطاق اإلداري والبلدي لبلدية الحازميةوزير الداخلية والبلديات يطلب فيه اصدار قرار ل

 
 إعتراض الغير لمجلس شورى الدولة تحت ٢٤/١١/٢٠٠٨بتاريخ بشخص رئيسها، قدمت بلدية الحازمية  

فيذ والوقائع واإلثباتـات، هذا اإلعتراض الذي رمى إلى وقف تن  ، مدعمًا بالمستندات١٥٣٥٤/٢٠٠٨الرقم 
 .  حتى صدور قرار تحديد جديد١٩٦٤العام ى ما آان عليه منذ عـل الوضع بقـاءالقرار المذآور أعاله وإ

 
 ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ / ٩١، صدر عن مجلس شورى الدولة قرار باإلجماع يحمل الرقم ٢٠٠٩ /٥/٢بتاريخ   

 . يقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون به من قبل بلدية الحازمية لمدة ستة أشهر
  
  
 : المحامي زياد بارود–المراسالت المرفوعة إلى معالي وزير الداخلية والبلديات  .٦

  
، نطلب فيه النظر بإمكانية تجميد ١٣٩٨٤ ، مسجـــّـل تحت الرقم ٢١/١٠/٢٠٠٨آـــتــاب مرفوع بتـاريخ  

 .١٩٦٤الوضع واإلبقاء على الحدود المتفق عليها في العام 
 

 :نطلب فيه ، ١٥٨٥٧مسجــّـل تحت الرقم ،  ١٧/١١/٢٠٠٨ بتاريخ ٍ آتـاب ثان 
  

اإليعاز لمن يلزم لتشكيل لجنة مختصة لإلطالع والكشف على الوضع ميدانيـّــًا بغية ترسيم الحدود بشكل نهائي،  .١
غرافية والجغرافية ويميعتمد األسس المتبعة في مثل هذه الحالة إضافة إلى الحدود الطبيعية والعوامل الفنية والد

حسم هذا النزاع بشكل نهـائي، الذي ال يزال حتى الساعة مصدرًا صادية، ألن هدف بلدية الحازمية هو واإلقت
 .للجدل والحساسيات

  
  

تكليف لجنة تقوم بإستفتاء موضوعي للسكـان  في المناطق التي تطالب بلدية بعبدا بضّمها إلى نطاقها البلدي  .٢
 . كال بهـــــــــــــــــابأي شكل من األشلمعرفة ما إذا آـانوا يرتبطون 

  : حدود الحازميـّــة 
 بين األمس واليوم
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بدعوة من إدارة مدرسة اإلليزه والهيئة 
 في الوطنية للطفل اللبنـاني في الحـازميـّــة،

 حـاور رئيس قسم المباحث ، ٢٠٠٩ آذار ٢٣
الجنائيـّــة في قوى األمن الداخلي العميد 

 والسيدة هوري جينباشيان ميشال شكور،
لتوعية ضد  لHorizonsمسؤولة في مرآز (

 طالب المرحلة الثانويـّــة حول ،)المخدرات
   ، مخاطر المخدرات

  
حضـر اللقـاء، الى جانب مدير المدرسة، 
األستـاذ ايلي مسـلـــّـــم، رئيس مجلس بلدية 
الحازمية السيد جان الياس األسمر وأعضاء 

 البلدة، والهيئة االمجلس البلدي، ومختار
  .واألهـلالتعليميـّــة في المدرسـة 

  
بعد آلمة الترحيب إلدارة المدرسـة، تحدثت رئيسة الهيئة الوطنية 
للطفل اللبناني في الحازمية، وعضو مجلس بلدية الحازمية السيدة 

 مرحبة وشاآرة للعميد شكور حضوره، وداعية سيلفيا دعيبس
  . من المخدراترسل توعية التالمذة أن يكونوا في مجتمعـاتـهم 

  
ئـلة التالميذ أوضح شكور أن عمليات دهم آثيرة وردًا على أس

تتــم لعصـابات اإلتـجـار بالمخدرات ولكن بعيدًا عن الضجـة 
اإلعالميـّــة، وأوضح أن بعض المنـاطق لهـا خصوصيـّـــة توجب قوى 
األمن بالتعـاطي مع المتـاجرين فيهـا بطريقة خـاصــة، لكنــّـه قـال أن 

وق القانون، وآل مخالف له سينـال عقـابه أحدًا في النهـاية ليس ف
  .  من هذه الممارسة الشاذة والمميــتـةءحفـاظـًا على شبابنـا أنقيا

  
  
  

في الختــــام، شكر مدير المدرسة األستاذ ايلي مسلــّـم 
العميد شكـور ورئيس وأعضاء المجلس البدي والسيدة 

ونوا دعيبس على حضورهم، متوجهـًا إلى التـالمذة بأن يك
على قدر المسؤوليـّــة الملقـاة على عـاتـقهم في صنـع مستقبل 

  . زاهر للبنـان بعيدًا عن آل مـا يحد من طـاقـاتــهم الزاخرة
  

وقد شّددت الكلمـات والمداخـالت على أهميـة الحيـاة 
العـائلية السليمة والتوعية اإلجتماعية في مختلف وسائل 

تربويـّــة، للتوصــّـل إلى الحد اإلعالم والمدارس والهيئات ال
من آفة المخدرات في عصر تطغو عليه العولمة بسيـئـاتهـا 

 . وحسنـاتـهـا
 

ح ـــــــــــالحازمّيـــة  تكاف
 المخدرات 

 العميد ميشال شكور، والسيدة هوري جينباشيان

 – روبير حريقة – ايلي مسلم –جان األسمر :  يبدو في الصورة السادة-جانب من الحضور  
  األب جو خوري –ايلي الغاوي 

  .رنائب الرئيس المهندس بيار عكره و السيد روجه صفير بين الحضو
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نظمت مدرسة اإلليـزه لقـاء 
إحتـفـاليـّـــــــــــــًا لقـرع طبول السالم بحضور 
مديرها األستـاذ ايلي مسلــّـــم ورئيس مجلس 

لياس األسمر بلدية الحـازمية السيد جـان ا
وأعضاء المجلس البلدي ومختاري البلدة وبعض 

  .من فعـاليـّــاتــهــــــــــــــــــا
  

  
جـاء اإلحتـفـال في إطـار اليوم العـالمي 
لقـرع طبول السـالم والذي يقـــــــام في أربعين 
مدينـة في العـالم سنويـّـــًا، وتنظــّـمـه في لبنـان 

  .Defi Libanجمعيـّــة 
  
  

  
  

ففي قسم الكبار في المدرسة، آان قد تجمـّــع إضافة 
، )برازيليـا(إلى طالب اإلليزه، عدد من طالب مدارس الحكمة 

، مدرسة )الحازمية(ثانوية السيدة للراهبات األنطونيـات 
وعدد من أفراد الجمعية اللبنـانية ) فرن الشباك(القديسة تريز 

 على وقع قرع الطبول، آمـا للمعوقين، وقد أدوا أغنية السـالم
  . ألقـوا قصـائد وآلمـات عبرت عن وعيهـم ألهميـــة المنـاسبة

  
بعدهـا توجــّــه الجميع إلى قسم الصغـار في المدرسـة، 
سيرًا على األقدام، يحملون األعـالم اللبنـانية والفتـات وأعالمـًا 

بلدة، ترمز الى السالم، وآان في استقبالهم حشد من ابنـاء ال
  . مسلــّــم الحضور والمدارس المشـارآـة األستاذحيث شكر
  

ألقـى رئيس المجلس البلدي السيد جـان األسمر آلمة 
عن معـاني هذا اللقـاء مشددًا على أهميــّـة العـلم في صنع 

، وموضحـًا أهميـّــة تـطور السـلم في إنشـاء رجـل السـالم
 وفكريـّــــــًا مجتـمعـات متطورة ثقـافيـّــــــــًا

  .وإقتصـادّيــــــــــــــــــًا
  
  
  

    

  مدارس الحـازميـّــــــــــــــــــة
 تقرع طبول الســالم

 – السيدة سيلفيا دعيبس –رئيس المجلس البلدي :  السيد جان األسمر–ناديا األسمر . د
 األستاذ باتريك رزق – المختار ايلي الغاوي –األستاذ ايلي مسلم  -السيد انطوان مونس 

هللا

 . . . مسيرة السالم 

 !ليبقى السالام في وطن االسالم
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ـــــــاة، الحـازميــّـة، بـــــــــلدة تنبض بالحيــــ

والنشـاطـات اإلجتـمـاعيـّــة المميــّـزة، على مختـلف 
أنواعهـا، وال يخفى على أحد أّن الجهـد المبذول 

  إلنـجـاحـهـا عظيم ودؤؤب، 
  !شــــــــــــكـرًا لــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــم

    
 شبـاب بلدتـنـا يبحثون عمـّــن يصقـل ويبرز 

تـم السبـّـــاقين إلى ذلــــــــــــــك، من خـالل مواهبهم، فكنـ
ترؤسـكم للجنة الشؤون الرياضية والبيئــيــّـــــــة في بلدية 
الحازمية، حيث قّدمتــم نموذجـًا للعمـل الجـاد والبنـاء، 

  فصرتـم مثال الرقّي في العمل، 
تـحيـّـــــــــــة إآبـار لـكم وتقديـــــــــــــر خــاص 

  !مـالكمألع
  

نعــتـــز بكم عضوًا نـاشطـًا في مجلس 
بلديـّــتــنــــــــــــــــــا، وسيدة مجتـمع متــألقـة من الطراز 

  . األّول؛ تـــفخـر بمثيالتــكم الحـازمية
  

نطلب لكم مزيدًا من األيام المكللة بالنجاحـات 
  والعطـاءات،

  
  حتراملكم منـا التـهـاني القلبية،  وآل التقدير واإل

  
  جان الياس األسمر

 رئيس مجلس بلدية الحازمية

 . . .شكـــــــــــرًا 

ال يقتصــر العـلم على المعرفة فحسب، بل 
يتـجـاوز ذلك ليــُـــعنى بمختلف الشؤون 
اإلجتـمـاعيـّـــة والثقـافيـّـــة والبيئيـّـــة 

ـــة؛ وأنتــم خير نموذج يحتذى به في والرياضيـّـ
  .دعم هذه النشـاطـات

  
وألن يــــــــــــــدًا واحدة تعجز عن التصفيق،   

آنــتـم خير شريك لبلديـّــة الحـازمية من خالل دعم بعض 
النشـاطـات التي ينظمـهـا أعضاء مجلسها البلدي، التي 
ـة نؤمن بمردودها اإليجـابي على الحرآة الشبـابيـّـ
  . والطـالبيـّـــــــــــــة في البلدة من خـالل التـجدد المستـمر

  
وألن النـجـاح ال ينضب، بل هو عمل مستـمر 

 نفتـخر وجهد متواصل وتـعـاون وثيق بين جميع األطراف،
بإستـضـافة هذا الصـــــــــــرح العلمي ضمن نطاق بلدتـنـا، 

رًا ببلدات الجوار الذي تسطع أنـواره من الحـازميـّـــة مرو
وصوًال إلى جميع أقطـار لبنـاننـا 

  العـزيـــــــــــــــــــــــــــز،
آمـا نعـــــــتـز بعصـاميــّـتــكم في إنشـاء وإنـجـاح 
وإعالء شأن مدرسة اإلليزه، وخدمتــكم للعلم والمعرفة 
والثقـافـــــــــــــة؛ ونثمـّـن غاليًا جهودآم الدؤوبة 

نـــــــــــتـــقّدم لـــة إلى تربية أجيـال لبنـان الغـد، واآليـــــ
  .من ثـانويتـكم الموقرة بعمق التقدير لكل مـا تقومون بـه

  
  آملين لكم ولمدرسة اإلليزه مزيدًا من النجـاحـات،

  إقبلوا منـا اإلحترام وفائق التقدير، 
 

  جان الياس األسمر
 رئيس مجلس بلدية الحازمية

  السيدة سيلفيا دعيبس المحترمة حضرة الزميلة
   فرع الحـازمّية–رئيسة هيئة الطفل اللبنـاني 

  جـــــانب إدارة مدرسة اإلليـزه الموقـــــــــــــرة 
  األستـاذ ايلي مسلــّم المحترم / المدير العام 

 فرع الحازمية وأعضاء –تتوجه رئيسة الهيئة اللبنانية للطفل اللبناني 
  الجمعية، وتنضم إليهم سيدات الحازمية وصليب إغاثة األرمن

  جان األسمر  بالشكر الجزيل الى السيد 
  

  مي وصاحب المبادرات المميزة الرجل العصا
على دعمه الدائم والمستمر لجميع النشاطات في بلدة الحازمية الهادفة الى 

 نشر الثقافة والتوعية
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  يسوع الوجه األقدسلويس وزيلي مرتان وإبنتهما القديس تيريز الطفل لتـكريم ذخـائر الطوباويين 
  .شارك رئيس وأعضاء مجلس بلدية الحازمية وفعاليــات البلدة في القداس وحفل التكريم

  
 ٢٠٠٩ شباط ٧:  التـاريخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ذخـائر أهل القديسة تيريزا 
 في الحازميـّــة

بدعوة من رهبانية اآلباء الكرمليين 
إحتفل األب ،  ـــنــــــانفي لب

الرئيس العام   (ريمون عبدو
)لرهبانية اآلباء الكرمليين في لبنان

 بحضور ومشارآة المونسينيور 
رئيس بازيليك (برنار الغوت 
بالقداس )  ليزيو–القديسة تيريز 

 اإللهي

جانب من الحضور، ويبدو في الصورة 
رئيس المجلس (السيد جان األسمر 

رئيس ( األستاذ ايلي مسلم –) البلدي
 السيدة –ومدير عام مدرسة اإلليزه 

  المختار ايلي الغاوي– عيراني سيمون
 السيد –وعقيلته المختارة غادة الغاوي 

 جورج عون

نطلب شفاعة الطوبايين والقديسة تيريز لحفظ روح 
 !العائليـّــة التي هي نواة لتأسيس المجتمعات الصالحة

   الحازمية -نقل الذخائر الى دير الكرمل
١٩/٣/٢٠٠٩  
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  الحازمية بتصّرف 
 فخامة الرئيس

   ٢٠٠٩العماد ميشال سليمـان، في مطلع العـام –ئيس الجمهورية اللبنـانية  فخامة رقبلتإس
  وفدًا من رؤساء بلديات ساحل المتن الجنوبي 

  
 . وضع الرؤساء أنفسهم وإمكانيات بلديـاتـهـم بتصرف فخـامتـه، خدمةً  للمصـالح العليــــــا 
 . نقــــلــــوا إلى فخــــــــــــــــــــــــامتـه دعم أبناء بلداتهم المطلق وثقتـهم بقيـادتـه الحكيمة 

  
ه الصورة التذآارية، حيث من قصر بعبدا ، هذ

يبدو فخامة الرئيس سليمان متوسطًا وفد رؤساء 
 .المجالس البلديـّـــــــــــــــــة
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 :لمحـة تــاريخيـّـــــــــــــة
  

 يتربــّـع شـاهد على التـاريخ، ومتحف صغير يروي تـاريخ أجيال وعائلة ة الحازميـّــ/   ٦٧٣/العقار رقم على  
 وقد تزوج من السيدة ١٨٨٣فرنسيس باسيل المولود في الحازمية عام  يوسف ه منزل السيدـّـوبلدة ووطن، إنـ

 . المريم ونهادتفرنسيس، شا: الفاضلة ملكة خليل مالط ولهما ثالثة أوالد 
 

  : على مراحلتم تشييد هذا المنـزل 
 

 بعد عودته ،شيـّــد السيد يوسف باسيل :المرحلة األولى  
 جزءًا من المنزل، ثم عـاد ١٩٠٨من المهجر، في العـام 

 .  لينهي الجزء الثـاني١٩١٢في العـام 
 

 إلى هذا المبنى  ثـالث تـّم  إضـافة جـزء:المرحلة الثـانية 
 .اسيلالسيد فرنسوا بابنه  بهّمــة ١٩٤٧في العـام 

  
   إحتضن المنزل األثـري نواة عـائلة:١٩٥٣في العـام  

 تزوج السيد فرنسوا باسيل من السيدة حيث، جديدة
 سلهب وأسسـا عـائلتـهمـا فكتـبـا تـاريخـًا  جورججانيت

 . بين جدرانهعديدة ودفئـًا وإجتماعيات 
  
  

إعتبر منزل آل باسيل مثـاًال مميزًا للمنازل النـادرة التي  
بداية القرن  (ـانت منثورة في الحـازمية، في ذاك الوقتآ

، وقد إستقبل شخصيات إجتماعية ودينيـّــة )العشرين
، وعلى رأسهم  وسياسة وفن وأدبورجـاالت فكر

 .الرئيس الراحل آميل شمعون
 

من مميزات هذا المنزل، اللوحـات الزيتيـّـة في الصالة  
peinture à main  

  
  

  
  

  :من الحازميـّــة
  باسيليوسف فرنسيسمنزل السيد 

باب المنزل حيث دّون التاريخ 
١٩١٢  

   بشكله الحالي–صورة المنزل 

  . . . المنزل القديم 

Peinture à main : جدرانيات  

  المرحوم يوسف فرنسيس باسيل

  المرحوم فرنسوا باسيل
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ـافر جهود الموظفين واإلداريين في بلديـّــة الحـازمية لتلبية المواطنين تتـض

   شهد الفصل األول من العام بأفضل وأسرع طريقة ممكنـــــــــــــــــــة، وقـد 
  :ةـــــــــــــــ الحرآة التـالي٢٠٠٩

  
  

  ٢٠٠٩ * األول الفصـل
  ـادرـــــــــــــــــالص

  المجموع  آذار  شباط  ٢ك
  ٢٣  ٩  ٧  ٧  ارت إداريـّــــــــــــــــةقر

  ٣  ١  ١  ١  محضر جلسـة مجلس بلدية 
  ٤٣  ٢٩  ١  ١٣  قرارات مجلس بلدي

  ٢٩  ١١  ٩  ٩  معامالت إلى الدوائر الرسميــّـة 
  مختلف 

  ٩٣  ٣٠  ٢٩  ٣٤  ) إعالنات- إنذارات  –  تعاميم - رسائل – دعوات –طلبات (

  
  
  
  

  ـوارد ــــــــــــــــــالـ  ٢٠٠٩ * األول لالفصـ
  المجموع  آذار  شباط  ٢ك

  ٢٣٧  ٦٧  ٦٦  ١٠٤  منجزة وغير مسلــّـمة: معامالت المواطنين 
  ٣٩  ٩  ١٢  ١٨  قيد اإلنجـاز: معـامالت المواطنين 

  ٩٠  ٣١  ٣٦  ٢٣  تعاميم واردة من الوزارات واالمحافظـة 
  ٥٠  ١١  ٢١  ١٨  طلبات مساعدات مرضية 

  ١٤  ٨  ٢  ٤  رخص بنـاء 
  ٦  ٣  ٢  ١  رخص إسكان

  مختلف 
 – معامالت مالية – دعوات – مراسالت –عروض أسعار (

  ) شكاوى– اعتراضات –مأذونيت 
١٠٨  ٣١  ٦١  ١٦  

 البيان اإلداري
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بغيـــة تقديم أفضل الخدمـات ألبنـاء وسكـان الحـازميـّـــــــــــة، تسـتـعين البلديـّــة 
  .بمتـعهدين إلنـجـاز العديد من األعمـال

 المدرجـة أدنـاه األعمال التي تـّم تلزيمهـا خـالل الفصل األول من تبيـّــن الـالئحة
  . مع القيمة العائدة لكل منهـا٢٠٠٩العـام 

  
  

    

  األشغال المنفذة  المتعهد  التـاريخ  القرار  الجلسة

  تعهدات بيار ابو حبيب  ٢٦/١/٢٠٠٩  ١٠  األولى

شق وتعبيـد وتزفيت الطريق الكائنة 
  بمحاذاة العقارات

 ٣٣٣٠  - ٩٢٣  -  ٥٦٠٩  - ٥٦١٠  - 
  لوصل منطقة مارت تقال بمنطقة ٥٠٨٨

  القصر البلدي 
      ل ل١٩٫٦٠٠٫٠٠٠  القيمـــــــــــة   

  السيد جورج مرعي  ٢٤/٢/٢٠٠٩  ٢١  الثـــــانية
إنشاء شبكـات لإلنارة العامة وترآيب 
أجهزة جديدة في جميع شوارع البلدة 

  والمستحدثــة القديمة 
      ل ل ١٨٫٠٠٠٫٠٠٠  يمــــــــــــــة الق    

  تعهدات بيار ابو حبيب  ١٩/٣/٢٠٠٩  ٣٢
تسويـة قالب الطريق لمدخل القصر 
البلدي وتعبيدها من جهة آنيسة مار 

  روآز الرعائيـّــة
    ل ل   ١٩٫٨٠٠٫٠٠٠  القيمـــــــــــــة              

   نادرمؤسسة حنينا ابي  ١٩/٣/٢٠٠٩  ٣٣
إنشاء قناة لتصريف مياه األمطار من 
طريق السحيما نزوًال بإتجاه طريق جسر 

  الباشا والقصر البلدي
     ل ل   ١٩٫٨٠٠٫٠٠٠  القيـــمـــــــــــــــة              

 اإلنارة العامة على مصابيحوصل   السيد جورج مرعي  ١٩/٣/٢٠٠٩  ٤٠
  مولدات الكهرباء

  الثـالثـــــــة

    ل ل    ١١٫٩٠٠٫٠٠٠  ـمـــــــــــــــة القيــ             

  مجموع األشغال المنفذة من قبل الغيــر خـالل الفصل األول
     ل ل٨٩٫١٠٠٫٠٠٠  ٢٠٠٩من العـام 

  . . . .لتبقى الحـازمية منـارة لبلدات سـاحل المتن الجنوبي 
  

  األشغال المنفذة 
 من قبل الغير
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 تقرير األشغال
   السدمدخل

  :طوني الزغبي 
  أحد مسؤولي مكتب األشغال في بلدية الحازمية

  . . .والعين الساهرة لنقل أفضل الصور 

  =  السد جورة على مدخل
 بداية األعمال

 تدعيم بالحديد

 صب الباطون

  تابع-أعمال صب الباطون 

 ...ليبقى جسر السد معبرًا بين المتنين 
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  الحـازمية سـاحة :    المكـان 
  

  : الئحة األعمال المنفــّذة
  رين م للمعوقين وإنشاء مالفتاتترآيب  •
 ترآيب درابزين  •
 ترآيب حماية للرصيف  •
 تنظيف حجر الصخر المرآب قديمًا وتكحيله  •
 تبليط  •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  
  
  

  
    

 تقرير األشغال
  الرصيف

 نظرة عامة

 ٢ تجاه سنتر مالط –أعمال التبليط 

  معّوقالفتةترآيب 
 ترآيب قالب لصب باطون الدرابزين

تلبيس عواميد الكهرباء بالحجر 
 المنظر أناقة = المكردس 

 ألعمالبداية ا
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  البيشيهمطعم شـارع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    

 تقرير األشغال
   ١  -التزفيت   

 تحضير لفلش الزفت

 ترقيع الجور

فلش الزفت في الطريق 
 الداخلية

  بدء األعمال بعد 
 إنجاز التحضيرات

 قرب المطعم
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 قرير األشغالت
  ٢  -التزفيت  

 قرب مستوصف الحازمية

 طريق مدخل تلفزيون لبنان 

 ساحة تلفزيون لبنان 

 ساحة الحازمية 
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 تقرير األشغال
   واإلنارةالصيانة

إزالة آرمات آبيرة عن مستديرة 
ها إلى مستودع البلدية الصياد  ونقل

 تحسينًا لمنظر جوانب الطريق

األعمال مستمرة داخل المستودع رغم 
 تلحيم وقص وخالفه: العواصف

 صيانة اآلرمات في المستودع

 نسخة عن قرار المجلس البلدي

نظرًا إلنقطاع التيار الكهربائي 
بصورة عشوائية، خصوصًا خالل 

  ساعات الليل، 
  

ولتبقى الحازمية مضاءة، يقتضي 
 البديلة بواسطة ذلك تأمين اإلنارة

  مولدات آهربائية خاصة، 
  

وبالتالي تـّم التعاقد مع السيد 
  لمبة٣٤٠جورج مرعي لوصل 

  على مولدات الكهرباء، 
  بموجب قرار المجلس البلدي 

   ٤٠رقم 
   ١٩/٣/٢٠٠٩تاريخ 

لموافق عليه من قبل المراقب او
  العام السيدة روز مهنا القزي

  ٢٥/٣/٢٠٠٩بتاريخ 
 الحقًا على تنفيذ سوف يجري العمل

 هذا القرار

 . . . توصيل اللمبات 
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 تقرير األشغال
  . . .القساطل 

ترآيب قساطل لتصريف مياه األمطار 
  ساحة الحازمية–جنب الرصيف 

 نزلة بنك بيبلوس: تصليح قساطل المياه 

إزالة قطاعة مكسورة : الصياد
 وترآيب قسطل لتصريف مياه األمطار

تنظيف قسطل لتصريف مياه الصرف 
 ادالصي: الصحي

 صيانة قساطل الصرف الصحي في جميع أنحاء البلدة

 قسطل مياه مهترئ ستبدالحفر إل
 خلف مستوصف الحازمية

 مد قساطل المياه قرب المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى

 حفر الزفت لتمديد قساطل المياه:  الزحيما
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  إزالة مخلفات العاصفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 تقرير األشغال
  تنظيفتشحيل و

  المعمرةغرس أشجار الزيتون 
 أول شارع الشهيد الياس حبيقه

  :تحت الجسور
  غرس الزيتون–إزالة األعشاب 

 تعشيب داخل الحدائق

 نيو مارت تقال : الزحيما داخل المستودع: أعمال التنظيف
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 ربيع الحـازمّيــة

 لزيتون ، تمهيدًا لنقل األشجار تشحيل ا ...خضار دائم ومتنفس بيئي 
  شارع الرئيس جورج الفغالي

  تابع-أعمال التشحيل 

 ....اإلهتمام بالبيئة من أولويـّــاتـنـا 
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 تقرير األشغال
  مختلف

 مستديرة الصياد: إعادة ترميم قطاعة 

 م بإتجاه القصر البلديغاناميل إنشاء درج جنب بناية 

 طلعة شيبان: ترآيب قطاعات 

 مستديرة الصياد: ترآيب شعيرة 

   :  إلى مستوى الزفت"ريكار"تصليح ورفع 
 آخر طلعة شيبان وحاتم

  :  جديد فوق قناة المياه"ريكار"تنظيف وترآيب 
 ساحة الحازمية

  :"ريكار"صيانة وترآيب 
  مقابل بنك عوده
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المعاون سرآيس روفائيل والمعاون الياس 
 القهوجي وسط عناصر جهاز الشرطة

  
: ةمألوفـام جهاز الشرطة خالل هذا الفصـل، بمهامه القـــ

 الشوارع والساحات العامة واثناء اشغال لتــــــأمين السير في آ
 في بعض شوارع )مياه، آهرباء وهاتف (واعمال البنى التحتية

 جميعالبلدة، إضافة الى تـــأمين دوريات متواصلة للكشف على 
ي بعض الشقق، ومخالفات في سير، بناء، ترميم ف(المخالفات 

  ... ) . الورش لعدم توفير الحماية العامة او لعدم وجود ترخيص 
 

  
  

  :شرطة بمـا يليآمــــــــــا  قـام المسؤولون والعناصر في جهاز ال
  

سمية  سواء في دار البلدية أو في الدوائر الرمسجلة لدى البلدية وانهائهامعاملة مختلفة  ٥٥٠ إتـمـام الكشف على  
 .  واعادتها الى مكتب امانة السر في البلدية المختصة،

 
قداديس، :  اآلحـاد ، والتـواجد الدائم  لتــأمين جميع المناسبات  أثنـاء قداديسأمام آنائس البلدة حضور تــأمين 

 ...أعيـــاد أفراح، مـآتـم،
  

 : ـــةإضـافـــــــــــــة إلى تــأمين األعمال التــاليـــــــــــــــ
 . توزيع التقرير الفصلي   

 .توزيع تكاليف الى المواطنين  

  شوارع البلدة جميعتأمين الحفريات في  

 . المنطقة ل أنحـاءمواآبة شرآة يونيمار لرّش المبيدات في آ 

  . لتقيد بشروط النظافة والسالمة العامة  لزامها ادوريات ومتابعة اعمال الورش قيد االنجاز إل 

 .زالتها من شوارع البلدة ضرورة إبالغ اصحاب السيارات القديمة ب المنطقة إللدوريات في آ 

  . عند اإلزدحام الخـانقتأمين السير على المفارق  

  . تأمين المناسبات التي تقوم البلدية بتنظيمها 

  . تأمين حفريات الكهرباء والمياه 

 واألفران والمالحم متاجر آافةحملة على ال 

  .لنظافة العـامةللتقيــّـد بشروط ا

 تقرير الشرطة

إجتماعات دورية لتفعيل 
 وتحسين العمل

  ليف الشرطيين  تّم تك١٠/٢/٢٠٠٩بتاريخ 
  خليل ابو صافي وشربل النبي 

بمهام معاون متمرن ريثما يصار الى اتخاذ اإلجراءات 
 .القانونية الالزمة لتعيين معاون اصيل
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 مراقب الحراس سامي آرآي 
 يترأس إجتماعًا للعناصر 

  
  

ـاون  ل يتـع ـاعات اللي ـالل س ـازعخ راسناصر جه   الح
  .الحـازميـّــةلنشر الطمأنينة والراحة واألمـان في 

  
ي     ـات تغط راس  بدوريـــّ ـاز الح وم جه ع يق  جمي

ى   سـاء وحت سـابعة م سـاعة ال ن ال دأ م دة، تب وارع البل ش
ن،     السـاعة السادسة صباحـًا، بحيث يصـار إل      ة األم ى مراقب

دخل     دة      وآل من ي ى البل ـا يخرج من من    و  إل ى   ه ، إضـافة إل
  . الحفـاظ على األمالك العـامة والخـاصة

  
  
  
ف     ن ال   توقي ر م دد آبي ـة   ال اتدراجع دون أوراق ثبوتيـّــــــــــــــــــــــــــ ة ب ة مخالف  ناري

 . ية اإلجراء بحقـهموتوقيف أصحاب هذه الدراجات وإجراء ما تفرضه القوانين المرع
 

زامهم       ـاء وإل ـال ورش البن ات عمـّـ ن أوراق وهوي شكل دوري م ـأآد ب من  بالتـ د ض التواج
ن ال يحمل        ف م سائيـّــــــــــــــــــــــــــة، وتوقي رة الم ـالل الفت ورش خ اق ال ًا وننط  أوراق

 .ثبوتية
 

  الميالد داعيأتصف الليل لمنـاسبة    اديس من تـأمين القداديس المسـائيـّـــــــــة بشكل دوري، وقد      
  والفصحالغطاسو

 
 .تكثيف الدوريات والتنسيق مع القوى األمنية لمطـاردة المشتبه بهم 

 
ـات         محاوالت سرقة   عدة  أفشل جهاز الحراس      اآلداب ومخـالفـ  حصلت ، وقمع أعمال مخلة ب

 . ليًال ضمن نطاق البلدة
 

اني من    از الحراس الته سؤول وعناصر جه ى م ا تلق ة لم ي الحازمي ات ف شخصيات وفعالي
  .يبذلونه من جهود مثمرة

  
  
  
  
  
  

 تقرير الحراس
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 الواردات
    ل ل ٤٧٫٨٧٩٫٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية سكن

    ل ل ٦١٫٢٨٤٫٠٠٠ غير سكن ورسم على القيمة التأجيرية سكن 
   ل ل ٢٤٫٤٧٤٫٠٠٠  رسم صيانة الجارير واالرصفة

           ل ل ٣٠٫٠٠٠ ئم والمؤقترسم ترخيص لإلعالن الدا
  ل ل ١١٤٫٢٩٢٫٠٠٠ رسم الترخيص بالبناء

      ل ل ٥٫٧٢٠٫٠٠٠ رسم استعمال المنشآت واالمالك العامة البلدية 
    ل ل ١١٫٤٣٤٫٠٠٠ لصالح التجهيزات% ١٠رسم إنفاق في وجوه محددة 

           ل ل ٢٠٫٠٠٠ رسم تصوينة 
         ل ل   ١٤٫٠٠٠ رسم ترميم

      ل ل ٤٫٩٣٧٫٠٠٠ رسم إنشاء مجارير وارصفة
         ل ل ٦٠٠٫٠٠٠ رسم استثمار االندية والمراهنات

         ل ل ٧٧٥٫٠٠٠ رسم استثمار لإلعالن الدائم 
     ل ل ١٫٢٨٨٫٠٠٠  رسم االشغال لحساب الغير

         ل ل ٩٤٫٠٠٠   رسم التعمير 
         ل ل ٢٤٢٫٠٠٠ بيانات اإلفادات والدروس الفنية رسم اعطاء ال

عالوة على قيمة اجور المخابرات الهاتفية وبدالت 
  ل ل١١٠٫٣٣٤٫٠٠٠ االشتراك بالهاتف 

  ل ل ١٢١٫٠٧٠٫٠٠٠ عائدات البلدية من الصندوق البلدي المستقل 
      ل ل ٥٫٥٢٣٫٠٠٠ الغرامات 

      ل ل ٢٫٤٠٩٫٠٠٠ سائر العائدات الغير ملحوظة 

    ل ل٥١٢٫٤١٩٫٠٠٠ المجموع

  البيان المالي
 ٢٠٠٩الفصل األول 

   :٣١/٣/٢٠٠٩لدية الحازمية في مصرف لبنان آما في رصيد ب
 . ملياران وثمانمائة وسبعون مليون ومئة وإثنان وتسعون ألف وثالثون ليرة لبنانية ال غير
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 المصارفات
  رئيس ونائب رئيس المجلس البلدي : تعويضات الرئاسة

        ل ل ٩٫٠٠٠٫٠٠٠ ) ٢٠٠٩/  آذار – شباط – ٢ك: ثالثة أشهر(
    ل ل ١٣٥٫٣٢٤٫٠٠٠ رواتب الموظفين
  ل      ل٩٤٫٧٢٤٫٠٠٠ أجور االجراء

مساعدات + المكافآت والتعويضات والتقديمات المختلفة  
    ل ل ١٠٥٫٧٣٧٫٠٠٠ مكافآت+ مرضية 
        ل ل ٥٫٣١٤٫٠٠٠ اللوازم

        ل ل ٧٫٤٩٣٫٠٠٠ بدالت االيجار والخدمات المشترآة
        ل ل ١٫٢٥٣٫٠٠٠ المخابرات الهاتفية والبريد والبرق

  ل ل       ٣٫٨٩١٫٠٠٠ التجهيزات
        ل ل ١٫٧٤٧٫٠٠٠ صيانة التجهيزات واألليات

      ل ل ١٦٫٤١٥٫٠٠٠ نفقات ادارية اخرى
        ل ل ٢٫٢٢٥٫٠٠٠ لوازم التنظيفات

        ل ل ٩٫٨٨٩٫٠٠٠ المحروقات
           ل ل ٧٩٦٫٠٠٠ بدالت استهالك الكهرباء

      ل ل ٤٣٫٨١٩٫٠٠٠ صيانة الطرق العامة
           ل ل ٧٩٢٫٠٠٠ بكة المياهصيانة ش

        ل ل ٢٫٩٢٩٫٠٠٠ صيانة شبكات االنارة العامة
      ل ل ٢١٫١٦٦٫٠٠٠ إنشاء شبكات المجارير

      ل ل ١٣٫٥٠٠٫٠٠٠ مساعدات األوقاف الخيرية
        ل ل ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ المساهمة في النشاطات التربوية

        ل ل ١٫٤٩٥٫٠٠٠ رسم الدعاوى
        ل ل ١٫١٣٣٫٠٠٠ االستقباالت

        ل ل ٢٫٢٣٢٫٠٠٠ األحتفاالت والمهرجانات
           ل ل ٧٩٧٫٠٠٠ نفقات التأمين

             ل ل ٤٩٫٠٠٠ المصاريف االخرى الغير ملحوظة
        ل ل ٤٫٦٨٨٫٠٠٠ خارج الموازنة

   ل ل٤٩١٫٤٠٨٫٠٠٠ المجموع
  
  

    

  البيان المـالي
 ٢٠٠٩الفصل األول 



 

  بلدّيـــة الحـازميـــــــــّـــــــّة
  ٢٧                                                                  ٢٠٠٩ر الفصل األول  ــــــــــــتقري  

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  : منـا وفينـا 
 المعاون سرآيس روفائيل

  آلمة حق ووفاء تــُــقال في سرآيس روفائيل 
  

ومعاون مفوض عرفته منذ أربعة عقود ونيــّـف، آان حارسًا أمينًا، وشرطيًا باسًال 
ل الدورية وينظم الخدمة ألفراد جهاز الشرطة البلدية يقوم بأعما: في الشرطة البلدّيــة

  . بالعدل والمساواة، ويقوم بتأمين السير
  . يحضر إلى مرآز عمله قبل الدوام ويغادره بعد إنتهاء خدمته بساعات

  . يغضب من نفسه وال يـُــغضب أحدًا
  . لذيذ المعشر، طيب القلب، نظيف الكف، ذو أخالق عـاليـــــــــــــــــــة

  
 ...أطال اهللا بعمره ليبقى مثاًال يحتذى به 

    بقلم الجابي الياس مرعب-عن موظفي بلدية الحازمية  

 متابعة األعمال بفعالية إلنجازها 

  المعاون سرآيس روفايل في سطور 
  )رئيس المجلس البلدي( السيد جان الياس األسمر شهادةب
  

 موظف نشيط ومقدام في عمله  
 الى أقصى الحدود يمتـاز بالصراحة  
يتـفانى في عمله ويتابع األشغال الموآلة إليه حتى  

 . إنجازها آاملة وبأفضل الطرق الممكنة
لتنويه واإلمتنان ألنه ال يؤدي سوى ل ال يكترث آثيرًا 

واجبه آما يقول، لكنه قام بالكثير الكثير وقّدم للحازمية 
 شبابًا وعمًال دؤوبًا ودّرب الجيل الجديد 

 .... للحازمية بك يا معاون هنيئًا  

  ١٤/٦٩عيـّــن حارسًا ليليــّـًا بالقرار اإلداري رقم  
 . لم يلبث أن آـلــّــف بمهام مراقبة الحراس بصورة مؤقتـة 
  ٣٥/٨٣عيـّــن شرطيًا بلديـًا بالقرار اإلداري  
  ٣٩/٢٠٠٢عيـّـن معاون مفوض شرطة بالقرار اإلداري رقم  
 ٢٢/٤/٢٠٠٩بلوغه السن القانونية بتاريخ لإنتهت خدمته  
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 إجتماعيات مختلفة

 –حفل زفاف السيد شفيق ابو جمرا على اآلنسة دانا الخازن 
 .حفل عشاء في بيال+ آنيسة مار الياس القنطاري  

  مار جرجس الخريبة–دفن آل البستاني  
 األخت نزهة خوري قداس على نية والدة  
  مار روآز –جناز آل خشان  
  آنيسة مار روآز –قداس وجناز المرحوم ناجي داوود  
 جسر الباشا/  مار الياس –جناز المرحومة عايدة آرم  
  مار يوحنا الحبيب –دفن المرحومة محسنة آسرواني  
 دفون /  آنيسة السيدة –دفن المرحوم ميالد ابي عاد  
  مار روآز–ل حنون جناز المرحوم ايلي نبي 
  مار بطرس وبولس –جناز المرحومة ثريا سماحة  
  مار يوحنا الحبيب  –دفن المرحوم سمير طرابلسي  
 يروتب/  القلب األقدس –قداس وجناز الشهيد الياس حبيقة  
  مار روآز –قداس وجناز المرحوم جاك جبرايل  
 آفرشيما /  مار الياس –دفن المرحوم عبدو لحود  
 دلبتا /  مار يعقوب –وم بول الخويري دفن المرح 
 آفرشيما /  سيدة الوردية –دفن المرحوم هدى فايق األسطا  
  مار روآز–جناز المرحوم سمير عماد  
  مار روآز –قداس على نية أعضاء أخوية الحبل بال دنس  
  مار روآز–جناز المرحومة ليندا افرام الداموري  
 يمتريوس  مار د–تعازي المرحوم انطوان نشواتي  
 مار روآز –دفن المرحومة نبيهة غانم الياس  
  مار يوحنا الحبيب –دفن المرحوم عزيز صباغ  
 عين الجديدة*  السيدة –دفن المرحوم فارس شهدان متى  
  اللويزة – مار جرجس –دفن المرحوم يعقوب النوار  
   مار روآز -دفن المرحومة ثريا الحلو الحاج  
 النقاش /  مار منصور – طعمه دفن المرحومة ماري عيراني 
  مارت تقال –دفن المرحوم رياض عياش  
  مار جاورجيوس –دفن المرحومة لمي متى  
  بطشيه– سيدة البشارة –دفن المرحومة سعدى العرموني  
 العيون /  مار يوسف –دفن المرحومة فكتوريا بو ديوان  
  آنيسة القيامة –دفن المرحوم االياس حنا القسيس  
 )مشغرة( سيدة النياح –حوم فيليب رزق دفن المر 
  مار متر األشرفية –قداس وجناز المرحوم انطوان نشواتي  
  مار الياس الليلكي–دفن المرحوم الياس الطويل  
  مار يوحنا الحبيب –خوري دفن المرحومة ماري دبوس اال 

 Concert –  المعهد - الموسيقى المتوسطية  
 األنطوني

الجمهوري مع عائالت لقاء تضامني في القصر  
 تنظمه السيدة األولى وفاء ميشال –" غزة"

 سليمان
 – “لبنان في تحوالته " لقاء سياسي بعنوان  

 مكتب المردة 
 الجامعة –إنطالق مؤتمر الجامعة الوطني  

 )تكليف السيدة سيمون عيراني(األنطونية 
 قاعة –مؤتمر حول الوجود المسيحي في العراق  

  NDU –عصام فارس 
  نادي الصحافة–اء حول األزمة المالية العالمية لق 
 Crowne –حفل إستقبال جمهورية بلغاريا  

Plaza –الحمرا  
  بيروت–إفتتاح محالت جورج حكيم  
 مطعم –سهرة مستوصف الشياح اإلجتماعي  

  الرومية–المعصرة 
المؤتمر الوطني الداعم للبيئة برعاية اللبنانية  

 األولى 
 – آذار ١٤اإلنتخابية لقوى مؤتمر إطالق الحملة  

 بيال
  قصر األونسكو–اليوم العالمي للفرنكوفونية  
 مكتب التيار الوطني –ندوة المهندس آالن عون  

 الحر 
 جامعة –حفل تكريم المونسينيور جوزف مرهج  

 الحكمة 
 الصحافي فؤاد –" حكايات سياسية "توقيع آتاب  

 جامعة البلمند –دعبول 
  موفنبيك -  Lexus  إحتفال شرآة 
 –توقيع آتاب السيدة الهام شمعون عبد النور  

 مدرسة اإلليزه 

 فسيحيا... من آمن بي وإن مات 

 ما جمعه اهللا ال يفرقه إنسان

 إجتماعيات مختلفة
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 المجانية، نشأت مع الرعية وقرب الكنيسة –مدرسة مار روآس الرعائية 
  .١٨٧٨سنة 

وآانت . ١٩٧١تسلم المونسنيور طوبيا ابي عاد إدارتها، مع الرعية، سنة 
ترسيليا من راهبات نوتردام دي سيون، لبنانية تديرها تربويا األخت 
  ...أصًال، برازيلية تبعية

  . بزنسون، األخت روز مادلين لبكي–راهبة من راهبات المحبة وبعدها 
ما عدا اإلدارة، بقيت امور المدرسة المالية ومعامالتها الرسمية منوطة 

  .بالمطرانية
 توفير المال لجوءا المدرسة مجانية والمداخيل شحيحة، فأقتضى آل مرة

الى محسنين، مؤسسات وأفرادًا في لبنان، خاصة الجمعية الخيرية 
  . الحازمية، وأصدقاء في فرنسا وسويسرا–لسيدات 

  
  :ويقول المونسنيور طوبيا أبي عاد في آتابه سراج غدا منارة   
وليات المدرسة، أخذت جمعية مار بدون اإلسترسال في إشكاالت رافقت اعالني التخلي، لألسباب المذآورة، عن مسؤ ”  

 ، أعباء المدرسة المالية آلها، بتعاون مستمر مع ١٩٩١ – ١٩٩٠ فرع مار روآس، وبدءًا من السنة المدرسية –منصور 
وال تزال جمعية مار منصور تقوم حتى . الجمعية الخيرية للسيدات ، وبمساعدات تجمعها األولى من محسنين افرادًا ومؤسسات

  “ .فلها ولجمعية السيدات آل شكر وتقدير ودعاء.  العمل بروح بطولية وأخالقية عالية وعطاء مستمراليوم بهذا
  

  
  

  مدرسة مار روآز 
 ئيـّــة الرعا

 بين األمس واليوم

 ١٩٧٢ليمية في العام األخت روز مادلين  تتوسط الهيئة التع

 ٢٠٠٨   -التالميذ  

 سنة  سنة ١٣٠١٣٠إن استمرارية هذه المدرسة منذ إن استمرارية هذه المدرسة منذ 
تعود الى التعاون المستمر القائم ما بين تعود الى التعاون المستمر القائم ما بين 

  ..اإلآليروس والعلمانييناإلآليروس والعلمانيين
  ""وآلما اجتمع إثنان باسمي اآون ثالثهماوآلما اجتمع إثنان باسمي اآون ثالثهما""

 تفعيل وتحسين العمل:  األب أنطوان مقصود واالستاذ هادي رزق اهللا
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 على ساحة الشهداءساحة الشهداءبعد أن أطلقت بلديــّـة الحازمية تسمية   
  إحدى الساحات العامة في البلدة، تكريمًا لذآراهم

    
 اشرف على أعمالقد  بلدية الحازمية مجلس ولمـّـــا آـان رئيس  

بالتنسيق مع لجنة التجار (ــــلدة بـاء الدإستـحداث حديقة لشهـ
  تحية  ،غـابة الشهداءغـابة الشهداء إسم مل تح) فرع الحازمية–وفرنسبنك 

 الذين سقطوا خـالل الحرب اللبنـانية الدامية إبتداء من العـام تقدير وعربون وفاء ألرواح الشهداء
  ...) إصابات بالقذائف،– إنفجـار –قنص  – قتل –خطف ( وحتى تاريخه ١٩٧٥

تتضمن هذه الغـابـة أنواعًا عديدة من األشجـار التي سوف تحمل أسمـاء من رووا أرض الحـازمية 
  والوطن بدمائهم، 

  عـلمــــــــًا بأن األعمـال  في هذه الغـابة قد شـارفت على نهـايتـهـــــــــــــا،
   

    وبعد تــأمين معظـم المعلومات بالتنسيق مع مخــــــــــــتاري الـــــــبلــــدة، 
    

  ، ، وإستــكمـاًال لتــأمين معلومات هذا الملفوإستــكمـاًال لتــأمين معلومات هذا الملف
  

تزويدنـا التــأآد من المعلومات المتوافرة لدينـا و  األبطالذوي الشـهداءأهلنا نــطلب من   
  :بالمعـلومـات التـالية

 تـاريخ الوالدة   
  اإلستشهـاد ، ومكـان، وآيفيةـاريخت  
  

  :إلتــــــــــصــــــــــــاللجميع التفاصيل، يرجى ا
  ٠٣ / ٩٩٧ ٠٤٧     أو  ٠٥ / ٤٥١ ٦٠٤المختار ايلي الغاوي      

  

 بيـــــــــــان
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  هبموا
 من الحـازمّيــة

  إذا آنت تمتلك موهبة معينـة، 
نشرها في  وسنعمل على ال تتردد باإلتصال بنـا 

  التقارير القادمة 
٠٥ (٤٥٠ ١٩٨ / ٩( 

  أحتـــــــــــــــــاج إليــــــــك

  مع آل نسمة صيف

 أطيـــر نحــــــوك

  قط أوراق الخريفمع تسا
  

 اصرخ أحبــّــك

  مع أصوات السنونو والعصافير

  وصخب عمري األصفر

  المتساقط وذاك الحفيف
  

  أحتاج إلى دعمك لي

  في الفصول األربعة

 ألني، رغم ثقل الزمن على آتفّي

  ما زلت طفًال يحتـاج إلى الرعاية

  

  وأنت في حلمي

  تلعبين وترقصين

  اوتقدمين لي الهداي

  فأرآض نحوك ضاحكـًا

  آإبن الثالث سنوات

 ال الثالثين

  يالقي أغلى الغاليـات

  ويفرح لفرح أحّب الحبيبات

 
  

 

 أحتاج إليك

 في أنفاسي

 ... في أحشائي

 في أفراحي ومـآسّي

 في يومياتي الكئيبة البالية

 أحتاج لسماع صوتك

 في آهاتي وأغانيَّ

أحتاج إليك في دمي وشراييني

 لحظاتيوفي آل 

! ألنك علــّـة وجودي وحياتي

 !إليـــــــــك أحتاج

 

  حرب. روي ج
 www.bisara7a.comنشرت على موقع 
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