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  اإلفتتاحيــــــّـــــــــــةاإلفتتاحيــــــّـــــــــــة

 الرئيس جان الياس األسمر

  !مدينة العراقة والتطّور... ھي الحازميـّــة 

لم تكن الحازمية يوماً مدينة عادية، بل كانت على مّر العصور 
نات المجتمع فاستقطبت محط أنظار العديد من مختلف مكوّ 

سياسيين وفنانين ورجال اعمال وعسكريين، حتى اصبحت 
 !اليوم نجمة ساطعة في سماء البلدات اللبنانية

  !جيداً وتعرفون ميّزاتھا الجغرافية، وقربھا من العاصمة فھي بّوابة لبنان من شماله الى جنوبه، تعرفونھا الحازمية
وان كان الموقع الجغرافي المميز ھو ھبة سماوية، اال أّن ما وصلت اليه الحازمية اليوم من نجاحات واستثمارات مھّمة 

عمل دؤوب اضطلعت به مجالس بلدية متعاقبة، وخصوصاً في الواليتين السابقة والحالية من حيث اإلستثمار في فھو ثمرة 
  .تطوير البنى التحتية وتحديث الشوارع وتطويرھا وتقديم افضل الخدمات والتسھيالت للمستثمرين، ضمن األطر القانونية

التي شھدتھا الحازمية، فانتقلت في وقت قصير نسبياً من بلدة  كّل ھذه العناصر مجتمعة، ساھمت في النھضة اإلقتصادية
  .صغيرة الى مدينة نابضة بالحياة، تستقبل أھم اإلستثمارات في لبنان

 **  
وألّن الحازمية ليست مدينة روتينيّة بل ديناميكيّة، كان التعاون مع الشباب، وكان المؤتمر الشبابي األول بالتعاون مع 

مات المحلية المتحدة، حيث أّن ال بلد  ينعم باإلنماء واإلعمار بدون ھّمة الشباب ودمھم واندفاعھم، منظمة المدن والحكو
  ! ولذلك فإن التعاون في ما بين اإلدارات الرسميّة وشباب المجتمع المدني ضروري وحيوي لكل مدينة تطمح بالتطّور

  
**  

لقد عملنا بكل ما أوتينا من قوة، وعزم وارادة، حققنا الكثير الكثير من اإلنجازات، ويأتي اليوم الدور لنسلم المشعل الى 
  . ازاتنا وليمحوا ھفواتنا ان وجدتشبابنا ليكملوا المسيرة التي بدأناھا، ليبنوا على انج
جانات واعمال طبيّة واجتماعيّة واقتصادية في المدى شراكتنا حقيقيّة مع شبابنا، وسوف تبدأ ترجمتھا بانجازات ومھر

المنظور، كما أننا سنرسم وجھاً جديداً وشبابيّاً للحازميّة التي نريد، بالتعاون مع مجموعات من شباب البلدة الذين تسّجلوا 
العمل متكامالً  في ورش العمل المنبثقة من مؤتمر الشباب األول، على ان يليھا دعوات اضافية وورش تكميليّة ليصبح

  !وليشمل أكبر شريحة ممكنة من ابناء البلدة وسكانھا، وإذاك نحقق الريادة ويصبح حلم الغد حقيقة ابتداء من اليوم 
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إنّــه بداية مشروع شراكة . ، لم يكن يوماً عاديّاً في الحازميّة٢٠١٥حزيران  ٤الخميس 
مثمرة ومميّزة مع جيل الشباب الفاعل والواعد، إنّـه الحلم الذي يتحقّق بأبھى حلّة في القصر 

  .أعمال مبھرة، وحازميّة تضّج بالحياة من ھنا يبدأ العمل، والنتيجة. البلدي

ّص مبنى القصر البلدي في الحازمية، بصبايا وشبان من ابناء وسكان البلدة، فاق عددھم المئتي شخص، وتراوحت غ
عاماً، لبّوا دعوة رئيس واعضاء المجلس البلدي لحضور المؤتمر التأسيسي األول لمشروع  ٣٥و ١٨اعمارھم بين 

المكتب التقني للبلديات  –مع جمعية المدن اللبنانية الذي تنظمه بلدية الحازمية بالتنسيق " نحو شراكة مع الشباب"
  . اللبنانية

تخلــّـل المؤتمر شھادات لقادة رأي شباب من بينھم سعادة النائب المھندس آالن عون وسعادة النائب الشيخ ھادي 
بّروا فيھا واإلعالمية ريمي درباس، باإلضافة الى كلمات لبعض من شباب البلدة عكارل عيراني . والقاضي دحبيش 

م كان توضيح للمشروع من قبل الدكتور بشير عضيمي ومجموعة كبيرة من ثعن طموحاتھم وآمالھم وتطلعاتھم، 
  .  الخبراء ذوي اإلختصاصات

اإلعالميّة ريمي درباس تلقي كلمتھا 
بحضور رئيس المجلس البلدي السيد 

جان الياس األسمر والسادة لجنة 
 .الخبراء
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كما كانت كلمة لرئيس المجلس البلدي السيد جان 
الياس األسمر، شكر فيھا كّل من لبى الدعوة، وطلب 

ي ورش العمل التي تنظمھا بلدية منھم اإلنخراط ف
اإلقتصاد، اإلجتماع، : الحازمية في القطاعات الخمسة

البيئة، الثقافة والفن، الرياضة، لكي تأتي ھذه الورش 
ً جديداً في  بأفكار جديدة، وربما جريئة، تضخ دما
العمل البلدي، وتكون بالتالي الحازمية، ھي البلدية 

ع طموحات الشباب األولى التي تنقل الى عالم الواق
وأفكارھم وتتبنى سياسة عمل مرفوعة لھا من نبض 

  . الشارع وغير مفروضة عليھم

  

 كارل عيراني. القاضي د      سعادة النائب آالن عون        سعادة النائب ھادي حبيش 

 .الرئيس جان الياس األسمر يلقي كلمته
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  كلمة الرئيس جان الياس األسمر مقتطفات من  

  

  

  أيھـا الشابات والشباب، 
  ولن يكون األخير... إنـّــه مؤتمرنا األول 

  
أكيد عم تسألو ليه دعا مجلس بلدية الحازمية لھالمؤتمر؟ وليه 

  بالھوقت تحديداً؟ 
وألنو لبنان ما رح يتطّور ... ألنو نحنا منآمن بعنصر الشباب 

  ب بالشأن العام، اذا ما شاركوا الصبايا والشبا
الزم ... وألنو البلدة والبلدية ھني صورة زغيرة عن الوطن 

انتو تساھمو بوضع خطط لنشاطات البلدية المتعددة للمرحلة 
  )إللي بتھمكن أكيد. (القادمة

  
نطمح الى تحقيق شراكة حقيقية وفاعلة في ما بيننا، تعتمد على 

ظيفھا في طاقاتكم وما اغناھا، وترتكز على طموحاتكم لتو
وضع خطط لمزيد من تطوير وتفعيل العمل البلدي في مدينتنا 

  ! الحبيبة، الحازمية
  

  ليه بھالوقت بالتحديد؟ 
ألنو العمل كان كتير، وألنو من األعمال اللي أنجزناھا واللي 
منفتخر فيھا ھو مبنى القصر البلدي اللي نحنا موجودين فيه 

مجتمعين فيھا، واللي  اليوم، وبالتحديد قاعة المؤتمرات اللي
  )شكراً للشيخ حبيش!(بتليق بإجتماعاتنا وحواراتنا معكم 

حتى نأكــّـد للعالم انو لبنان ... كتير مھم ... وأكيد لسبب تاني  
كان ورح يبقا رغم كل الظروف المحيطة بالبلدان المجاورة، 

  !حو األفضلنحضارة ورقي وبيسعا شبابو دايماً بلد بيشع 
  

ن اليوم حتى نوضع سوا حجر األساس لبداية نحنا مجتمعي
مؤتمرات شبابية دائمة، بتوضع خطط جديدة تا تفعـّل العمل 
بالنشاطات الرياضية والثقافية والبيئية واإلجتماعية 
ً ملعب مأخود بشكل دايم من قبل فرق  واإلقتصادية،عنّا حاليا
متعددة باإلضافة إلى مبنى مجاور إلو، والمساحة الخاصة 

دية حوالى عشرة آالف متر رح نسعى لتطويرھا ، وعنا بالبل
غابة مميّزة تحت الجسور على مدخل الحازمية من جھة فرن 
الشباك مساحتھا حوالي عشرة آالف متر مربّع، جاھزة 
لإلستعمال، بّدا شويّة رتوش وإدارة ، وبالفن عنّا بداية نواة 

  .كتير حلوه عم تتحضر لتنطلق
 

نحنا مجتمعين تا نطّور ھالنشاطات ونطلق من خاللھا 
  .تطلعاتكم المستقبلية للحازمية بالرياضة والبيئة والفن والثقافة

  
نحنا معكم اليوم تا تتأكدو بأنو عنا مطلق الثقة بقدراتكم 
ولھالسبب رح نكون حدكم ومعكم ونجّرب نحقق سوا، ولو 

  . جزء من افكاركم واھدافكم واحالمكم وتطلعاتكم
مش رح قلكم انو كل شي رح ينحل بعصا سحرية، بس ع 

...  بمحبة وعزم ... سوا ... األكيد اذا كانو ايديكم بإيدينا 
ويمكن ! نوصل تا نحقق اھداف بترفع الحازمية اكتر واكترم

  .لحد السما
وجودكم معنا قرار جريء منــّــا حتى ننّمي المشاركة والحياة 

  !الديمقراطية
  !منشان ھيك بقلكم خليكم معنا تا نكبر سوا 

  
المؤتمر ھو بداية للشغل   ...المؤتمر ما بيخلص بعد ساعة  

  .يالجدّ 
  ومتطورة أكتر وأكتر ؟ بدكم بلدية عصرية 

  بدكم نكون دايما األوائل والسباقين؟ 
  !بتحبو الحازمية؟ وأكيد بتحبّو لبنان

  
وبتخلق ! انتسبوا لورش العمل اللي بتلبي طموحاتكم! شاركونا 

  ... األوراق معكم ...نشاطات دايماً ببلدتكم
  ! خدو المبادرة، وكونو المثل لكل شباب لبنان

  
ات والمشاريع منكم، والدعم المعنوي المبادرة واإلقتراح

  . والمادي والمتابعة الدائمة منا، ومن المجلس البلدي
  

وحتى نأكــّـد على جدية المتابعة، رح نسعى، بأقرب وقت، 
 وبالتنسيق مع

عضيمي، إلنشاء مكتب دائم للتنمية اإلجتماعية مؤلف من . د
شباب اصحاب كفاءة واختصاص ومن الحازمية، حتى يتابع 

  . عكم كل ھالنشاطاتم
  

 **  
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دار بعدھا حوار مفتوح بين الشباب ورئيس المجلس 
البلدي ومدير جمعية المدن اللبنانية والخبراء حول نقاط 

يفية تنفيذ أفكار الشباب وادارة العمل، وھنا المشروع وك
أوضح الرئيس جان األسمر عن نيّــة البلدية لخلق مكتب 
للتنمية اإلجتماعية، يقوم بتنفيذ المشاريع المرفوعة الى 

  . المجلس البلدي من قبل ورش العمل وفقاً لألھمية

وبھذه الخطوة، تثبت بلدية الحازمية أنــّھا كانت وتبقى 
ة بتقديم خدمات مميّزة على مختلف األصعدة، السباق

ً لشعار الرئيس   ،  وتنفيذاً "م فإننا ننتميتألننا نھ"تحقيقا
  " !مدينة العراقة والتطّور"لشعار البلدة 

 الشباب يسأل

مدير مكتب بيروت في منظمة المدن  -الدكتور بشير عضيمي  
 مدير جمعية المدن اللبنانية –والحكومات المحلية المتحدة 

  لمحة من الكوكتيل

  

اإلعالمية ريمي درباس 
والمسؤول اإلعالمي في 

روي حرب يقدمان البلدية 
 المؤتمر
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  كلمات الشباب المشارك في المؤتمر 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  الدكتورة 
 ستيفاني أنطون

  السيّد
 أنطون بو نجـــم

من إالستقالل لليوم،ما  رئيس جمھورية مرأو بتاريخ لبنان ١٢من أصل 
نائب انتخبو بل  ١٢٨من أصل .مرأة تولت رئاسة الجمھوريةاشفنا وال 
من أصل . نساء والباقي كلھم رجال ٤بالبرلمان اللبناني، منالقي  ٢٠٠٩
نساء  ٧أو  ٦رئيس بلدية منتخب بالبلدات والقرى اللبنانية، منالقي  ٩٧٦

لليوم بتقولو أنو المرأة  وبعدكن. تبوأوا ھالمنصب والباقي كلن رجال
  !صاحبة دور فعال بالشأن العام؟

صحيح أنه وضع المرأة بمجتمعنا أللبناني أحسن بكثير من وضعھا 
بمعظم المجتمعات العربية المحيطة، بس بعدھا كائن مستضعف، وبعدنا 

حتى تتغير . منعتبر الرجل بالمرتبة األولى والمرأة بالمرتبة الثانية
المسؤولية بيوقع علينا، نحنا شباب وصبايا ھالمجتمع، ھالنظرة، قسم من 

لنطالب بحقوق المرأة المدنية، وندفعھا وندعمھا تتوصل لمستوى 
المشاركة بالشأن العام يلي بيليق فيھا، والقسم الثاني بيوقع على 
المسؤولين السياسيين واالجتماعيين، تيشجعوھا على تقديم أفكار جديدة 

  . فكارويساعدوھا لتنفيذ ھاأل
أنا وعام بقرا عاالنترنت عن دور المرأة بالعمل البلدي، قريت عدة 
مقاالت بتضوي على دعم رئيس بلديتنا األستاذ جان األسمر لمنظمات 

بس المقال يلي  وبالفعل نحنا عايشين ھالواقع والمسينو، المرأة العربية،
تفعيل دور لفتني أكتر شي بيقول أنه بلدية الحازميه كانت السباقة بمجال 

، بوجود سيدتين بالمجلس، مش ١٩٩٨المرأة بالمجالس البلدية من سنة 
  .بس ملمين بالعمل البلدي، بس كمان بيترأسو جمعيات اجتماعية عاملة

من اعضاء مجلس بلديتنا ھني من الستات اللي ناشطات % ٢٥واليوم، 
كلنا ... ا الباب مفتوح النا كلن ...بالحقل اإلجتماعي والشغل بالشأن العام 

بدنا نشتغل ونعطي ونساعد بالتطوير ورئيس بلديتنا ما بيبخل علينا 
  ! بالفرص

وبالكلمة األخيرة، بفتخر كون من سكان بلدة الحازميه، وبعتز إني بين 
  .  شباب وصبايا عم يشتغلو لوصول المرأة لمناصب بتليق فيھا بالمجتمع

 

  ...ون ما انسى حدابإسم شباب الحازمية بدي رحب بكل الحضور من د
ببداية كلمتي بّدي اتوجه بالشكر العميق لرئيس واعضاء المجلس البلدي 

بالحازمية بالفترة للي قطعت من  على كل الجھود واالنجازات يلّي تحققت
  .واليتو، ونشاهللا رح بتكفي بإذن هللا بمشاركتنا بالعمل البلدي

لتا البلدية للشباب وبدنا بإسم شباب الحازمية بدنا نشكر اإللتفاته يلّي عم
ول للمجلس البلدي إنّو قرار اشراك الشباب بالعمل البلدي ھوي خطوة قن

شباب الحازمية عارف شو بّدو ... ھاما حدن تجرأ وعملجريئة سبّاقة بعد 
نطّمن المجلس البلدي انو استثماركم بتفعيل دور الشباب وبدنا ولبّى الدعوة 

على جميع األصعدة  باھرة بالمستقبلبالعمل البلدي رح يعطي نجاحات 
جنون الشباب رح نترجمو ابداع . اإلجتماعيّة الثقافية الرياضية والبيئيّة

تبنينا "مفيد وبكلمتين واضحين، نحنا المختصر الب.. .وافكار خالقة
  ".المشروع

  
عنّا تحّدي كبير، فرصة ذھبية قدمتلنا ياھا البلدية، ويللي عيون العالم كلّه 

د، ھالمّرة رح نوقف ـقالمجّرد االنت ـقدبدل ما نكون عم ننت ينا،شاخصة عل
لنا، ـبجنب المجلس البلدي ونعمل نموذج عصري لبلدية بتليق فينا وبأھ

بشارك فيا الشباب باألفكار والبرامج والمساعدة على التنفيذ، كل واحد 
  .بحسب خبرتو

  
  !يا شباب الحازمية

  
ة لشباب لبنان حتى يشارك قنطالوإ نجاحنا بالعمل البلدي رح يكون قدوة

في بلديّه بلبنان اسما بلدية الحازمية  ولويقبالعمل البلدي، بدنا نخلي العالم 
، ما تترددوا ھموالد قبلومست قبلھمشاركو بصنع مستشبابا عم ي
  .بالمشاركي

  
نحنا ليوم عم نحكي وندافع عن فكرة وطريقة شغل جديدة بكرا منتالقا مّرة 

 ً   .نشاهللا تا نحكي عن انجازاتنا مع البلديّه تانية  قريبا
  

 



 

      ٩: ص                  ٢٠١٥/  ٢الفصل  –مجلة الحازمية 

  !!الحلم صار حقيقةالحلم صار حقيقة:  :  مؤتمر الشباب األّولمؤتمر الشباب األّول
  ببنحو شراكة مع الشبانحو شراكة مع الشبا

  

  ھم أعضاءمن 

  لجنة الخبراء؟  

  

  

  

  

  

  

  

    

  احسان عطا . د
  اجازة في العلوم السياسية واإلدارية

 :شغل في وزارة الصناعة الوظائف التالية −
 رئيس الدائرة المالية 
 رئيس مصلحة التراخيص الصناعية  
 مدير عام وزارة الصناعة باإلنابة 

 

  إلسـا غصوب عرموني. د
−  ّ  ــة فنانة تشكيليـ
 –جامعة الروح القدس (دكتوراه في تاريخ الفن واآلثار  −

 ) الكسليك
 )ALBA(ماستر في الفنون التشكيلية  −
الجامعة اللبنانية (دبلوم دراسات عليا في التصوير والرسم   −

 )معھد الفنون الجميلة –
  السيّدة وداد صالن

 إجازة في األدب الفرنسي  −
فرع  –دي بول  ناشطة اجتماعية في جمعية مار منصور −

 .الحازمية
 أستاذة اللغة الفرنسية في ثانوية الحدث الرسمية −

  الدكتور روبير حنـا 
 إجازة تعليمية في الكيمياء وشھادة مھندس كيميائي  −
 دبلوم دراسات معّمقة في الكيمياء العضوية −
 شھادة دكتوراه في الھندسة الكيميائية  −
 شھادة دكتوراه دولية في العلوم  −
األبحاث العلمية المنشورة في المجالت له عشرات  −

 العلمية الفرنسية والبريطانية واألميريكية
 " البيئة وتلوث الھواء"نشر كتاباً بعنوان   −

  األستاذ ھنري نقاش 
 باحث في القطع الفنية القديمة −
 متخصص في علم اإلدارة −
 MEMENTO، ومدير  LASER LINEمؤسس  −

Art gallery ع الفنية القديمةلشراء وبيع وتقييم القط 
مشارك ومتابع في ورش عمل ولقاءات في مختلف  −

 .دول العالم
 

  الدكتور عاطف مرعي 
 ) الجامعة اللبنانية(اجازة في التاريخ  −
 -فرنسا  (دبلوم دراسات عليا في التنظيم اإلداري  −

IETO ( 
 الجامعة اللبنانية  –في الحقوق  اجازة −
ر الدولة مكتب وزي –مدير وحدة التطوير اإلداري  −

 لشؤون التنمية اإلدارية
 مراقب اول في ادارة األبحاث والتوجيه  −

 

  األستاذ ھادي رزق هللا 

  معلّم ومنسِّق للرياضيات لمدة اربعين عام  −
  ھاٍو للشعر اللبناني منذ الطفولة وإلى آخر االيام  −
  شارك بتأسيس ناٍد وعدة جمعيّات  −
−  ُ لِّف فيھا انتخب في عدة رابطات، فكان على مستوى ما كـ

من مھّمات، سواء كان عضواً بسيطاً أو  صاحب 
  مسؤوليات 



 

      ١٠: ص                  ٢٠١٥/  ٢الفصل  –مجلة الحازمية 

  !!الحلم صار حقيقةالحلم صار حقيقة:  :  مؤتمر الشباب األّولمؤتمر الشباب األّول
  ببنحو شراكة مع الشبانحو شراكة مع الشبا

  ورش العمل؟ ماذا عن 

عقدت اللجان المنبثقة عن مؤتمر الشباب األول ورش عمل، كّل ضمن اختصاصھا، وقد زار الرئيس جان الياس 
أألسمر ھذه الورش أثناء انعقادھا، كما كان لنائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش مداخالت توجيھيّة في معظمھا، وال 

تنتھجھا في المستقبل القريب للمساھمة في استكمال تطوير تزال ھذه الورش تدرس المشاريع واألولويّات التي س
  .مدينة الحازمية لتبقى منارة لبلدات ساحل المتن الجنوبي

  
لجان اإلقتصاد، 
... الرياضة والبيئة 

اجتماع مثمر 
برئاسة السيد جان 

الياس األسمر 
والدكتور بشير 

عضيمي ومشاريع 
 مستقبلية واعدة

 !التوصيات قيد الدرس... ورشة عمل اللجنة الثقافية 

ر توصياتھا ماعيّة تحضّ تورشة عمل اللجنة اإلج
 !وترفعھا الى البلدية وجمعية المدن اللبنانية

نائب الرئيس  
وأعضاء 

المجلس البلدي  
حاضرون 

 ً  ومشاركون دوما
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  قرية الفصح في الحازمّيةقرية الفصح في الحازمّية

  

 نظّمتلمناسبة عيد الفصح المجيد، 
ً مميّزاً تحت  بلدية الحازمية مھرجانا

، حيث دعا "قرية الفصح"عنوان 
المجلس البلدي ابناء البلدة ما دون 
اإلثني عشر عاماً لقضاء يوم ربيعي 
في باحة القصر البلدي، تخلــّله 
مجموعة كبيرة من األعمال الحرفية 
واأللعاب التفاعلية والعروض 

لمسرحية والبھلوانية وألعاب ا
السحر، باإلضافة الى الغداء 

  . والتحلية

  

  . فاق عدد األطفال المشاركين الثالثمائة، وقد عّمت أجواء الفرح في قلوب المشاركين وذويھم والمنظمين

  



 

      ١٢: ص                  ٢٠١٥/  ٢الفصل  –مجلة الحازمية 

  قرية الفصح في الحازمّيةقرية الفصح في الحازمّية

  

أكـّـد الرئيس جان األسمر أن ھدف بلدية 
ً اإلھتمام الفعلي  الحازمية كان ويبقى دوما
والجاد بجميع أبنائھا وادخال الفرح الى 
قلوبھم في جميع المناسبات، ألّن العمل 
  . البلدي ھو عمل انساني في الدرجة األولى

  



 

      ١٣: ص                  ٢٠١٥/  ٢الفصل  –مجلة الحازمية 

  الثانيةالثانية  المرحلةالمرحلة  --التزفيت الشامل  التزفيت الشامل  

تستكمل بلديّة الحازمية عملية تأھيل وصيانة وتزفيت جميع الشوارع الداخليّـة، 
جميع امكانيّاته واتصاالته لتحقيق صيانة  بفضل جھود الرئيس الذي وضع

وتزفيت الشوارع الرئيسيّة، وبالفعل فقد أثمرت ھذه اإلتصاالت عن قيام 
الى مؤسسة الحمرا فريحه  مجلس اإلنماء واإلعمار بتلزيم تزفيت شارع سعيد

، ولھذه الغاية ٢٠١٥للتعھدات على أن يبدأ العمل في الفصل الثالث من العام 
  : رفع الرئيس كتاب شكر الى المسؤولين المعنيين وقد جاء فيه



 

      ١٤: ص                  ٢٠١٥/  ٢الفصل  –مجلة الحازمية 

  الثانيةالثانية  المرحلةالمرحلة  --التزفيت الشامل  التزفيت الشامل  

المرحلة الثانية من التزفيت فشملت مجموعة شوارع داخليّة أمــّـا 
  :على النحو التالي

  شارع مار روكس 

شارع مار روكس يتحّضر لعمليّة الصيانة والتزفيت وقد 
 بوشر بفلش الزفت عند ساعات الفجر األولى

الرئيس جان 
الياس 
األسمر 

  والمتعھد 
بيار ابو . م

حبيب 
يتفقدان 
األعمال 
والرئيس 

يعطي 
 .توجيھاته

شاعر مار روكس في حلته 
 النھائيّـــــــــــــــــــة



 

      ١٥: ص                  ٢٠١٥/  ٢الفصل  –مجلة الحازمية 

  الثانيةالثانية  المرحلةالمرحلة  --التزفيت الشامل  التزفيت الشامل  

  طلعة جبور  –مارت تقال : رع مختلفةشوا

ين قاموا بتأمين السير خالل ذتحيّة الى مسؤولي وعناصر جھاز الشرطة ال
 عمليّة التزفيت وكانوا على قدر عال من اإلحترافيّة واإلنضباط

 شوارع الحازميّة تليق بأبناء المدينة وسكانھا



 

      ١٦: ص                  ٢٠١٥/  ٢الفصل  –مجلة الحازمية 

  الثانيةالثانية  المرحلةالمرحلة  --التزفيت الشامل  التزفيت الشامل  

  

  

    

انتشرت على الطرقات يافطات شكر ، الى ذلك،  رت تقالما -األنطونية الداخليّة طلعة * في الحازمية ساحة الشھداء 
تحية من ابناء الحازمية لرئيس واعضاء 

جھود لجميع باحيث اشاد المجلس البلدي، 
  شموخك من األرز األخضر       يا جبل ما يھّزك ريح  !وھذا نموذج...  البلدية

  بوجودك ضيَعنا بتفخر     كالمك صادق، طبعك صريح
  واجباتك صارت أكبر       بوقت الشّدة ما بتزيح

  د يخسر قّدامك تعوّ     خصمك دايماً يومه قبيح
  

  شموخك من األرز األخضر      يا جبل ما يھّزك ريح
  

  يا ريس جان األسمر     ما بتقدر لحظة تستريح
  طرقاتا ِجليت أكتر       ضيعتنا حّسنتا منيح

  ما قبلت محبّتھن تخسر    من أھال قبلت التجريح
  حّديتا بالخط األحمر     من حدودا وضعك مريح

  
  شموخك من األرز األخضر      يا جبل ما يھّزك ريح

  
  

  طوني بو خليل
 



 

      ١٧: ص                  ٢٠١٥/  ٢الفصل  –مجلة الحازمية 

  !!تنمية وتطور دائـمتنمية وتطور دائـم

 

 

 

  !الحديقة العامة تحت الجسور

الستقبال زوارھا أبناء الحازمية تتحّضر 
 ٢٠١٥قبل نھاية العام 

استمالك وھدم البناء القائم على 
 الحـازميـّــــــــة/  ١٣٦٠العقار 

القاضي  ١٨١/٢٠١٣اتخذ المجلس البلدي القرار رقم 
بالموافقة على استمالك مجموعة من العقارات ضمن نطاق 

الحازمية من اجل المنفعة العامة، ومن بينھا العقار 
الحازميّة، وقد بدأ العمل على ھدم   -عقارية بعبدا ال/١٣٦٠

ق لكنيسة مار روكس بغية ناء القائم على ھذا العقار المالصلبا
تحويله الى موقف للمؤمنين الذين يؤّمون الكنيسة في اآلحاد 

 واألعياد ومختلف المناسبات
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  انارة المستديراتانارة المستديرات/   /   تابع  تابع    ––تجميل المدينة تجميل المدينة 

 
مية عملية تأھيل ساحاتھا زانطالقاً من قناعتھا بضرورة التطوير، تستكمل بلدية الحا

اعمال انارة   Trust Constructionتھا، وللغاية كلّفت شركة متخصصة اومستدير
أنجز العمل على مستديرة بنك بيبلوس اوالً ثم مستديرة  بعض المستديرات وقد

  !ال، واليكم النتيجة بالصورغالياً على انارة مستديرة وزارة األشحالفغالي ويتم العمل 

 مستديرة بنك بيبلوس
 مستديرة الفغالي



 

      ١٩: ص                  ٢٠١٥/  ٢ل الفص –مجلة الحازمية 

  !!حلم قيد التحقيقحلم قيد التحقيق: : مستوصف الحازميةمستوصف الحازمية

  

اطلع المجلس البلدي على الدراسة المرفوعة من قبل نائب الرئيس الشيخ 
يوسف حبيش التي تتضّمن ملخص زياراته مع عدد من الزمالء 
األعضاء والموظفين لمراكز مستوصفات خيريّة بغية اإلطالع على 

  كيفيّة انشاء مستوصف الحازمية الخيري في القصر البلدي، 

  

األولية لزوم تقسيم وتجھيز المستوصف في الطابق السفلي من القصر  كما اطلعوا على التكاليف
البلدي مع الخرائط العائدة لھذا الموضوع، وعلى قيمة التجھيزات الطبية التي تشمل عيادة طب اسنان 

آالت طبية لزوم تخطيط القلب وفحص  –غرفة لتصوير صوتي  –صيدلية  – ٢عيادة طبيب عدد  –
  ضافة الى تجھيزات مكتبية خاصة بالمستوصف، باإل... الضغط والسكري 

  

شكر الرئيس نائبه على ھذه الجھود المميّزة التي قام بھا من اجل 
اعداد الملف األولي، في حين شّدد الشيخ يوسف حبيش على أن 
ً وسوف يصبح في القريب العاجل  مستوصف الحازمية كان حلما

  اس األسمر واقعاً ملموساً بھّمة الرئيس جان الي

باإلجماع الموافقة على انشاء وبعد المداولة، قّرر المجلس البلدي 
  مستوصف خيري ضمن نطاق القصر البلدي في الحازمية 

  

ومن اجل تنفيذ ھذه المھمة، طلب الرئيس من نائبه الشيخ يوسف 
حبيش اإلستمرار باستكمال الدراسات واإلستعانة بأصحاب 

ار للمعدات الطبية ومتابعة اإلختصاص الستدراج عروض اسع
طلبات الترخيص لدى الدوائر الرسمية، والسعي لدى المنظمات 
الدولية لدرس امكانية التمويل والمساعدة، وتكليف رئيس 

  .  المجلس البلدي اإلستكمال بغية اتخاذ القرارات المناسبة
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  اسباتنــــــــــــااسباتنــــــــــــامنمن

 السفير التركي في القصر البلدي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 الرئيس جان الياس األسمر مجتمعاً في مكتبه بالسفير التركي

 السفير التركي يتفقد غرفة األرشيف

  الرئيس جان الياس األسمر وسعادة سفير دولة تركيا 
 لى قبور الباشواتيجوالن ع

سفير دولة تركيا القصر البلدي في الحازمية، وقد اجتمع مع الرئيس جان زار 
قسام الياس األسمر والسادة األعضاء، كما كانت لھم زيارات ميدانيّة لمختلف ا

سير العمل، وبعدھا جال الوفد على قبور الباشوات القصر البلدي واإلطالع على 
 .ا تكون مثمرةودرسوا كيفيّة التعاون في مشاريع مستقبليّة عساھ

الكتاب الوارد من سعادة سفير 
 دولة تركيا في لبنان



 

      ٢١: ص                  ٢٠١٥/  ٢الفصل  –مجلة الحازمية 

  اسباتنــــــــــــااسباتنــــــــــــامنمن

  الفصح في الحازميـّــة  

والمخاتير ولجنة التجار احتفل رئيس المجلس البلدي مع زمالئه األعضاء 
فعاليات البلدة وموظفي البلدية بمناسبة عيد الفصح، حيث سادت وبعض من 

 .أجواء عائلية فرحة في القصر البلدي

 مع نائب الرئيس وبعض من األعضاء

مع المختار ايلي 
الغاوي ورئيس لجنة 
التجار جوزف خوري 
واعضاء المجلس 

 البلدي

 وايضاً مع عمال التنظيفات



 

 

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

  ايلي بشاره الغاويايلي بشاره الغاوي

  ٢٢: ص                  ٢٠١٥/  ٢الفصل  –مجلة الحازمية 

  

  

    

  ماروني ٢٠٠ – ١٢٧ –آل كميد 
  

قعتوتة حيث بقان جاءا الى الحازميّة من بلدة شقي
  ا الحازمية بداية الثالثينات سكن

  
 –متزوج وله ثالثة ابناء شبل  خضاع يوسف كميد

  جميل  وبنات  –بشاره 
متزوج من السيدة منى  جميل خضاع كميد  

شفيق مارون وله ولدان، روجيه وداني، متزوجان 
  ) الحازمية/  ٢٠٠سجل (ايضاً ولھما اوالد 

متزوج وله اربعة ابناء  شبل خضاع كميد  
  يوسف  –ايلي  –جورج  –عبده 

متزوج وله ثالثة اوالد  بشاره خضاع كميد  
  فادي وبنت  –نھرا  –طوني 

  . سجلھما بقعتوتة السيدان شبل وبشاره كميد
  

ماروني، متزّوج /  ١٢٧السجل   ناظم يوسف كميد
من السيدة ماري جرجي جرجي ولھما ولدان الياس 

  ويوسف 
يت متزوج من السيدة برج الياس ناظم كميد  

بيار،  –عاد  –عيسى ولھما ثالثة ابناء ناظم 
  . متزّوجون ولھم اوالد

  
متزّوج من السيدة ليلى نجيب يوسف ناظم كميد 

  الشرتوني وله اربعة ابناء وبنات 
ايلي وشربل،  متزوجون ولھم اوالد،  –ريمون 

  والكاھن جورج يوسف كميد 

  روم ارثوذكس /  ٣١آل القھوجي   

  

الى  ١٩٢٣د عام وجاء السيد فؤاد الياس القھوجي المول
   ١٩٥٠الحازمية من بلدة شتورا عام 

: متزّوج من السيدة ملكة نخله عبد الكريم وله ثالثة ابناء
  بنتان الياس و –كمال  –جميل 

 جميل فؤاد قھوجي عازب  -
كمال فؤاد قھوجي متزوج من السيدة سميرة وديع  -

 الطيار ولھما ولدان فؤاد وريما 
الياس فؤاد قھوجي متزوج من السيدة رندى اسعد  -

 برباري ولھما ولدان ماريو ومايا

  

 خضاع كميد

 فؤاد القھوجي



 

  الحازمية ٢٣:ص٢/٢٠١٥الفصل–مجلة

 

 

 

 

 

 

 

  

  التقريـــــــــــر المــــــــــــالي التقريـــــــــــر المــــــــــــالي 
  الوارداتالواردات

 ٤٩٨.٢٩٧.٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية سكن
 ٢.٣٧٦.٤٦٩.٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية ، غير سكن

 ٦٦٣.٨٢٢.٠٠٠ يانة المجارير واالرصفةرسم ص
رسم خاص على تجارة المواد القابلة لالشتعال 

 ٢.٧٣٢.٠٠٠ واالنفجار
 ٤٢٠.٠٠٠ رسم الترخيص لالعالن الدائم والمؤقت

 ٢٩٤.٢٥٦.٠٠٠ رسم الترخيص بالبناء
 ٢٩.٧١٧.٠٠٠ رسم استعمال االمالك والمنشآت العامة للبلدية

 ٥٩.٤٣٠.٠٠٠ لصالح التجھيزات%  ١٠رسم إنفاق في وجوه محددة 
 ١٠.٠٠٠ رسم تصوينة

 ٢٨.٩٤١.٠٠٠ رسم إنشاء مجارير وارصفة
 ٢١٠.٠٠٠ رسم االستثمار الماكن االجتماع واندية المراھنات

 ٨.٦٦٨.٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن الدائم
 ٤٠٠.٠٠٠ رسم االستثمار الشغال االمالك العمومية البلدية

 ٢.١٥٠.٠٠٠ الت ومحطات المحروقات السائلةرسم االستثمار لمح
 ٢١٨.٠٠٠ رسم اعطاء البيانات واالفادات والدروس الفنية

 ١٠٩.٦٩٦.٠٠٠ عالوة على قيمة اجور المخابرات وبدل االشتراك
 ٦٧١.٨١٦.٠٠٠ الحصة العائدة لدعم الموازنة

 ١٥.٠٤٥.٠٠٠ الغرامات 
 ١٦٧.٤٠٠.٠٠٠ حاصالت االمالك المبنية والمشاعات

 ٩٣٤.٠٠٠ رسم التعمير مع غرامة التأخير
 ٤.٣٨٠.٠٠٠ ثمن دفتر شروط / محسومات الصرف من الخدمة 

 ٥.٢٣٥.٠٧١.٠٠٠ المجموع
 



 

  الحازمية ٢٤:ص٢/٢٠١٥الفصل–مجلة

 

  التقريـــــــــــر المــــــــــــالي التقريـــــــــــر المــــــــــــالي 
  النفقـــــــــــــاتالنفقـــــــــــــات

بلغ رصيد بلدية الحازمية لدى مصرف لبنان كما في 
  لل ١٦.٧٤٩.٧٧٢.٨٣٠مبلغاً وقدره   ٣٠/٦/٢٠١٥

ستة عشر مليار وسبعمائة وتسعة واربعون مليون 
ة واثنان وسبعون الف وثمانمائة وثالثون ليرة وسبعمائ

 لبنانية ال غير

رئيس ونائب ( تعويضات الرئاسة 
المسّددة خالل الفصل  )الرئيس 

٣٢.٥٠٠.٠٠٠ ٢/٢٠١٥ 

 ١٩٦.٧٣٤.٠٠٠ رواتب الموظفين

 ١١٩.٩٦٠.٠٠٠ اجور االجراء
المكافآت والتعويضات والتقديمات 

 ١٠٨.٢٣٤.٠٠٠ المختلفة

 ٩.٦١٣.٠٠٠ اللوازم

 ٢١.٥٨٨.٠٠٠ المالبس

 ٤.٦٤٥.٠٠٠ المخابرات الھاتفية والبريد والبرق

 ٢٧.٩١٨.٠٠٠ نفقات ادارية اخرى

 ٢٠.٢٢٢.٠٠٠ التجھيزات

 ١٩.٤١١.٠٠٠ صيانة التجھيزات واالليات

 ٧.١٧٦.٠٠٠ المفروشات

 ١١.٤٨٠.٠٠٠ النظافة العامة

 ٤٦٣.٠٠٠ صيانة المباني

 ٣.٨٥٠.٠٠٠ مكافحة الحشرات

 ٢.٣٠٦.٠٠٠ لوازم التنظيفات

 ٢٥.١٠١.٠٠٠ المحروقات

 ٤.٦٥٠.٠٠٠ بدالت استھالك الكھرباء

 ٥٩٢.٠٠٠ بدالت اشتراك المياه

 ١.٧٢١.٢٣٥.٠٠٠ صيانة الطرق العامة

 ١.٣٧٥.٠٠٠ صيانة شبكة المياه

 ٣.١٧٧.٠٠٠ صيانة شبكات االنارة العامة
 ٢٢٠.٣٧٠.٠٠٠ إنشاء شبكات االنارة العامة

رق العامة واالرصفة إنشاء الط
 ١٩.٩٥٠.٠٠٠ واالقنية

 ٤٢.٦٢٨.٠٠٠ إنشاء الحدائق
 ١.٨٧٦.٠٠٠ إنشاءالمالعب والمسابح

 ٢٩.١٢٥.٠٠٠ نفقات الدروس
 ٤٠.٠٠٠.٠٠٠ تعويضات االستمالك
 ١٨٢.٥٠٠.٠٠٠ مساعدات المعوزين

 ٢٢.٠٠٠.٠٠٠ مساعدات االوقاف الخيرية
المساھمة في النشاطات 

 ١٤.٠٠٠.٠٠٠ االجتماعية
مساعدة الھيئات التي ال تتوخى 

 ٧.٧٣٤.٠٠٠ الربح
 ٥.٨٩٣.٠٠٠ االستقباالت

 ٦٢.١٢٣.٠٠٠ االحتفاالت والمھرجانات
رسم الدعاوى واالحكام 

 ١١.٧٠٠.٠٠٠ والمصالحات واتعاب المحاماة
 ٤.٥٣٠.٠٠٠ نفقات التأمين

المصاريف االخرى غير 
 ٤٤.٧٧٦.٠٠٠ الملحوظة

ل ل   ٣.٠٥١.٤٣٥.٠٠٠ المجموع  



 

    ٢٥: ص                  ٢٠١٥/ ٢الفصل  –مجلة الحازمية 

  أھم األشغال المنفذةأھم األشغال المنفذة

  

رقم 
  الجلسة

  التاريخ
رقم 
  القرار

  االعمال المنفذة  المتعھد

٧/٤/٢٠١٥  ٦  

  انشاء حائط دعم من الباطون المسلح على طريق قناطر زبيده  مؤسسة بيار ابو حبيب  ٨٦

مؤسسة شادي الياس   ٨٧
  ميالن

  تنظيف وازالة أتربة من مدخل الحازميـّــة 

  حازميةتزفيت شوارع ال –مناقصة   جورج ابي حبيب  ٩١

  طريق الزحيما  –انشاء قناة لتصريف مياه األمطار   تعھدات قزحيا التكلي  ١٠٠  ٢٣/٤/٢٠١٥  ٧

١٤/٥/٢٠١٥  ٨  

شركة الحلول البيئيّة   ١٠٣
  ل.م.الدائمة ش

  دراسة األثر البيئي

١٠٥  Trust Construction   انارة مستديرة الفغالي  

  ا تشحيل وصيانة حديقة سن توفيق ابي ناصيف   ١٠٦

مؤسسة بولس محسن   ١١٩  ١/٦/٢٠١٥  ٩
  التوالني

  )سنا(استحداث خط صرف صحي 

١١/٦/٢٠١٥  ١٠  

  )شارع مطعم البيشيه(تصنيع وتركيب درابزين   تعھدات عقيل نعمان   ١٢٤

  حف ودھان اعمدة انارة ضمن شوارع البلدة  مؤسسة بيار ياغي   ١٢٥

بما في ذلك ) خلف كنيسة القيامة(تصحيح الطريق في نيو مارت تقال   تعھدات قزحيا التكلي  ١٢٦
  .ازالة بلوكات الباطون واألتربة عن جوانب الطريق

  شارع مار روكس  –انشاء شبكة صرف صحي   تعھدات قزحيا التكلي   ١٣٤  ٢٣/٦/٢٠١٥  ١١

  تصنيع حواجز مرور   تعھدات عقيل نعمان  ١٤٩    



 

      ٢٩: ص                   ٢٠١٤/  ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

  لتقرير اإلداري لتقرير اإلداري اا

 

 

 

  

 

  

  ) ٢/٢٠١٥الفصل (  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الصـــــــــــــــــــــــادرة
  المجموع  ٦/٢٠١٥  ٥/٢٠١٥  ٤/٢٠١٥  

  ٦  ٣  ١  ٢  محضر جلسة مجلس بلدي
  ٦٤  ٣٤  ١٣  ١٧  قرارات مجلس بلدي

  ١١  ٦  ٣  ٢  قرارات ادارية
  ٧٨  ٣١  ١٩  ٢٨  معامالت صادرة الى الدوائر الرسمية 

  مخـــتــــلـــــــــــــــــــــــف
 –تعاميم  –رسائل شكر  –دعوات  –طلبات 

  ١٠٧  ٣٢  ٤٤  ٣١  اعالنات –مراسالت  –انذارات 

  )٢/٢٠١٥الفصل (  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الــــــــــــــــواردة
  المجموع  ٦/٢٠١٥  ٥/٢٠١٥  ٤/٢٠١٥  

  ٥٢٤  ١٨٣  ١٨٤  ١٥٧  منجزة ومسلـّــمة: نين معامالت المواط
  ١٠  ٥  -  ٥  قيد اإلنجاز: معامالت المواطنين

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

  ١  -  ١  -  طلبات مساعدات اجتماعية
  ٨٠  ٤٠  ١٥  ٢٥  تعاميم واردة من الوزارات

  مـــــــــختــلــــــــــــــف 
 –مأذونيات  –مراسالت  –عرض اسعار 

  ٢٣١  ٧٢  ٦٣  ٩٦  شكاوى وغيره–اعتراضات 

من ( عائلة  ١٩٦=  عدد العائالت التي قدمت لھا مساعدات اجتماعية  
  )عائلة ١٨٤بينھا المساعدات السنوية لـ

  ل ل    ٣٤٥.٣٠٠.٠٠٠=  قيمة المساعدات اإلفرادية   

  جمعيات وأندية ورعايا المساعدات التي قدمت الى 
  ل ل    ٢٩.٨٠٠.٠٠٠مساعدة بقيمة  ٩

 المحرر جوزف النبي متوسطاً فريق العمل اإلداري

كركور كريكوريان –جوني سنونو  –ايلي الغاوي  –ريتا لمع    



 

      ٢٧: ص                   ٢٠١٤/  ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

  رغم الھوّيةرغم الھوّيةابن الحازمّية ابن الحازمّية ... ... برونو طّبال برونو طّبال 

، اسم لمع في عالم الفن، وشّكل ظاھرة على الشاشات "برونو طبّال"
غنّى ورقص فأبدع، . التلفزيونية الھواة برامج اللبنانية حين قّدم على أحد 
كثر من اربعمائة أالذي باع "  And yet"كتب فأصدر كتابه األول 

ته قدمت عائل. نسخة في يوم التوقيع، وال يزال مشوار ابداعه في بداياته
،  "عجقة المدينة"الى الحازمية منذ حوالي النصف قرن، ھرباً من 

ويعني بذلك األشرفية، لكن المدينة لحقت بھم فتطّورت الحازمية 
وأصبحت واحدة من اھم المدن اللبنانية نازعة عنھا لقب الضاحية 

  . الشرقية لبيروت ليصبح لھا كيانھا المستقل، كما يقول برونو

ن الشاب، الذي ولد في الحازمية وكبر فيھا، يعتبر برونو طبال، الفنا
، وھي فيھا نفسه من ابنائھا، ولو لم يكن القانون يسمح له اإلدالء بصوته

مشكلة على صعيد البلد عموماً، ولكنه يرى أن المجلس البلدي الحالي 
برئاسة السيد جان الياس األسمر قّدم الكثير للحازمية وقام بنقلة نوعيّة 

  . ينة الغالية على قلبهلھذه المد

  ماذا عن النقلة النوعية في الحازمية؟

الحازمية كانت منطقة حرجيّة، فيھا مجموعة صغيرة من المنازل، لكن الوضع تطّور، وأصبحت اليوم مدينة تضج بالحياة، 
خلق فرص العمل، وانتاج األمر الذي له حسناته من جھة اإلنماء والتعايش مع مجموعة كبيرة من الناس ومن مختلف الطبقات، و

علينا التأقلم مع  إال أنه يتوجبالذي كان سيد الموقف، " الرواق"صورة أفضل لھذه المدينة الشابة، ولكن من جھة أخرى نفتقد 
  .كما كان يقال عنھا " آخر الدني"الواقع الجديد،  فالحازمية لم تعد 

ض التنظيم المدني وليس بيد البلديات الصالحيات الكافية لفرأنا عاتب على الدولة التي يغيب عنھا حسن التخطيط للمدن، 
  . األفضل للمناطق، حيث ترى بعض الشوارع السكنيّة تعّج بالمباني وتغيب عنھا المساحات الخضراء

  

  . تصف الحازمية بالمدينة الشابة، ولكن الحازمية موجودة منذ القدم

ترقيم الشوارع والطرقات وتنظيمھا وفق مواصفات عالمية، باإلضافة الى  الحظت مؤخراً . لم تكن يوماً متألقة كما ھي اليوم
بلدية في الشوارع عملية التزفيت الشامل للشوارع الرئيسية والداخلية، كما أثني على موضوع األرصفة التي تستحدثھا ال

الى ذلك ال بّد من التنويه بمشروع اإلضاءة الحديث، حيث . محرومون منھا في شوارعنا القديمة الضيّقة الرئيسية والتي نحن
ومن ھذا المنطلق، ، لكّل ھذه األسباب نرى الحازمية مدينة فتيّة وفي عّز حياتھا. ترى الشوارع ليالً مضاءة  كما في وضح النھار

شوائية، ولكن يجب تقديم الدعم للمجلس البلدي ألنه قّدم الكثير وال شك ان لديه الكثير اعتبر أنه ال يحق ألحد توجيه اإلنتقادات الع
  . لتقديمه في المستقبل



 

      ٢٨: ص                   ٢٠١٤/  ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

  رغم الھوّيةرغم الھوّيةابن الحازمّية ابن الحازمّية ... ... برونو طّبال برونو طّبال 

  كيف تصف عالقتك ببلديّة الحازمية وبالرئيس جان األسمر؟ 

فرحت . انا أراقب األعمال من بعيد، وأراقب التطّور الذي تنعم به البلدية
زمية الذي سادت فيه الروح العائليّة بمشاركتي في مھرجان شباب الحا

واأللفة، وأثّمن غالياً جھودكم في حسن التنظيم الذي أضفى رونقاً خاصاً 
وإّن ھذا المھرجان الذي انبثق عن مؤتمر شباب . على ھذا المھرجان

بمبادرة من الرئيس جان  الحازمية الذي نظّمه المجلس البلدي مؤخراً 
دفعني للتقّرب أكثر من رئيس المجلس البلدي ، بّث فّي روحاً جديدة واألسمر

  .واإلنخراط في المجتمع المدني في الحازمية

لم يكن لدينا تواصالً كافياً في الفترة األخيرة، ولكن التطّور اإللكتروني اليوم 
أنا اعتبر نفسي ابن الحازمية  رغم أنّني ال . يسھّل الكثير على الشباب

ع الشباب لإلنخراط أكثر في العمل بالشأن أنتخب في الحازمية، ولذلك أشجّ 
  . العام

  

  ما ھي اقتراحاتك لتطويرالحازمية؟

أنصح الشباب أن يضعوا يدھم بيد البلدية، وأن يقّدموا األفكار والدراسات 
وأنا استطيع ان اشاركھم ببعض األفكار مثل انشاء نادي ثقافي . للبلدية

ونحن في الحازمية لنا الحظ  ورياضي، كما اقترح زيادة المساحات الخضراء،
  .بوجود بعض الخضار، ولكن يجب العمل على تطويره واإلكثار منه

  

  

  

  كلمة حرة وأخيرة

مفھومنا في لبنان مغروسة فيه القبائليّة، وبالتالي أنصح الشباب بالتحّرر واإلنطالق والبحث عن أفق جديدة، وانصحھم بتعزيز 
ا أدعو الجميع لتعزيز ثقافتھم وخلق فلسفتھم الخاصة بمجرد اإلطالع على كّل ما ھو جديد، المواطنيّة واإلنتماء الى مدينتھم، كم
  .واألھم ھو احترام اإلختالفات بالرأي



 

  الحازمية ٢٩:ص٢/٢٠١٥الفصل–مجلة

  ــاــاأشغـالنــــــــــأشغـالنــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 انشاء قطاعة جديدة في شارع الرئيس الياس سركيس

محمصة (قرب الصليب األحمر  -تمديد قسطل صرف صحي  
 )الصفا



 

  الحازمية ٣٠:ص٢/٢٠١٥الفصل–مجلة

  ــاــاأشغـالنــــــــــأشغـالنــــــــــ

 تشحيل وصيانة الحديقة المجاورة لسيتي سنتر

 تشحيل وصيانة االشجار في شوارع البلدة

 نزلة بنك بيبلوس - بدء العمل لتمديد خط تصريف مياه امطار  

تركيب عواميد حديد لمنع توقيف السيارات 
 )مستديرة دعيبس(

يتابع يومياً سير ) السيد طوني الزغبي(مسؤول مكتب األشغال 
  .األعمال وحسن تنفبذھا



 

  الحازمية ٣١:ص٢/٢٠١٥الفصل–مجلة

  ــاــاأشغـالنــــــــــأشغـالنــــــــــ

 

تصليح وصيانة شبكات  الصرف الصحي ضمن 
 .نطاق البلدة بالكامل

  رفع الريكارات الى مستوى الزفت 
 شارع مارت تقال : في الصورة

اشارات على الطاقة تركيب 
 الشمسيّة في شوارع الحازميّة

  صيانة شارع المدافن 
 )المرحلة األولى(



 

 

ف دوماً الى جانب 
الحازمية تق

ف مع مشاكلھم، 
ابنائھا وتتعاط

وھكذا رفعت الشعارات 
ف في 

المستنكرة ألعمال العن
الذكرى السنوية األولى لإلبادة 

 األرمنية




