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  آيف ترفع النفايات حاليًا ؟ 

تعاونت الحازمية مع اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي 
األنهر والوديان، ايمانًا منها فرفضت رمي النفايات في 

بضرورة حماية البيئة، ولذلك رفضت بلدية الحازمية مبدأ 
حرق النفايات، فقام رئيس المجلس البلدي السيد جان الياس 
األسمر بالتنسيق مع رئيس مجلس بلدية فرن الشباك السيد 
ريمون سمعان إلنشاء حفرة مؤقتة يصار الى طمر النفايات 

ما تتم معالجة هذا الموضوع بشكل العضوية فيها ريث
  .جذري، ويعاد نقل هذه النفايات الى حيث يلزم

يتم في المرحلة الراهنة، رفع النفايات بواسطة سوآلين، 
ووضعها في المكب الخاص الذي استحدثه اتحاد بلديات 

  .ساحل المتن الجنوبي

  

  !األسمر يدعو الجميع للتعاون لتبقى الحازمية ممّيزة

وفي هذا السياق دعا رئيس المجلس البلدي، السيد جان الياس األسمر، المؤسسات الكبرى في الحازمية والمحال التجارية 
الى ضرورة فرز النفايات، وناشد جميع السكان والمستثمرين تفعيل فرز المواد الصلبة لديهم حيث سيصار الى نقلها من 

  . فايات حتى ايجاد الحل النهائي من قبل الدولةقبل البلدية، وبذلك تستمر البلدية برفع الن

آما قامت بلدية الحازمية بتوزيع مناشير على األبنية وفي الساحات العامة شّددت فيها على أهمية الفرز في المصدر 
  .تسهيًال لعملية رفع النفايات

  

   

المقال   Kalima Onlineنشر موقع 
  التالي عن نظافة الحازمية

 في الماضي

 عملية اإلبدال

اليوم
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   الحازمية حريصة على نظافة شوارعها وعلى سالمة مواطنيهابلدية 

صحيح أّن بلديتي فرن الشباك والحازمية تطمران النفايات بصورة 
مؤقتة في حفرة قرب الجسور، ولكّنهما اضطّرتا الى اللجوء لهذا التدبير 
اإلحتياطي والمؤّقت بسبب ازمة النفايات التي تجتاح البلد في اآلونة 

ل في البلديتين، آما يحص" الهرج والمرج"األخيرة، واال لكان فعًال ساد 
 . في مناطق أخرى

  
تـّم الكشف على الحفرة من قبل مهندسين ذوي اختصاص ، أّآدوا أّن 
هذه الحفرة تبعد امتارًا اضافّية عن اساسات الجسر أآثر مّما يفرضه 
القانون وبالتالي ال تشّكل أي ضرر عليه اطالقًا، آما نؤّآد على أّن 

من أولوّياتنا، وال سالمة هذا الجسر، آغيره من المرافق الحيوّية، هي 
يمكن أن نقدم على أي عمل يشّكل ضررًا ولو جزئياًَ ألّن صّحة وسالمة 

 .المواطنين تأتي عندنا بالدرجة األولى
  

  !وفي الختام، شّدد الرئيس جان الياس األسمر على أن الحازمية، مدينة تليق بأبنائها وسكانها والمستثمرين فيها

!الحازمية اليوم
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في حشد اعالمي بلدية الحازمية آّرمت المطربة سميرة توفيق وأعلنت اطالق شارع بإسمها، 
وتوفيق ترّد سأغني نشيد الحازمية وأوصي لبناني وعربي  قد يكون األضخم على اإلطالق، 

 !بدفني فيها

  جوزيف بو جابرآتب الصحافي 

آثيرون آّرموها ، وآثيرون عرضوا عليها التكريم ، وهي 
آانت تؤجل األمر ألنها إآتفت بالتكريمات التي نالتها عن 
مسيرتها الفنية، إلى أن جاء تكريم بلدية الحازمية فوافقت عليه 

سكنت وال تزال تسكن في هذه  المطربة سميرة توفيقألن 
بلدة ال تزال بلدة المدينة وفيها بنت عمارتها حين آانت هذه ال

تحّول تكريم الفنانة سميرة . صغيرة، فالحازمية نبع الذآريات
توفيق إلى عرس ضخم ُآّرمت هي فيه من قبل بلدية الحازمية 

 . وآّرمت هي بدورها البلدية في منزلها

  

بدأ حفل التكريم بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الحازمية ، وآانت آلمة  
: ي البلدية الكاتب والزميل روي حرب الذي قال المسؤول اإلعالمي ف

آلنا مجتمعون في هذا البيت العريق ومع القلب الكبير وفي الدار الواسعة "
دار السيدة سميرة توفيق، تحية محبة وترحيب من بلدية الحازمية بالدرجة 

آثيرون سألوا لماذا  .االولى ومن السمراء الكبيرة السيدة سميرة توفيق
رون سألوا لماذا السيدة سميرة توفيق؟ الجواب واضح اآلن؟ وآثي

وصريح، أنتم اليوم موجودون في مدينة العراقة والتطور بالحازمية، وفي 
بيت عريق بالمحبة وباإلنسانية وهو مسّيج بالفن وبالتراث ، بيت االرزة 

  الخالدة سميرة توفيق

هكذا عندما تلتقي الحضارة بالتراث يكّرمان بعضهما ، و: وأضاف  
سمراء "آّرمت بلدية الحازمية ، برئاسة االستاذ جان الياس االسمر ، 

، وهكذا آّرمت ايضا الكبيرة سميرة توفيق بلدية الحازمية وفتحت " البادية
لها باب بيتها وباب قلبها الكبير، سميرة توفيق انت لست مطربة فقط 

معنى العائلة ولست فنانة فقط، انت بالدرجة االولى انسانة راقية تقدرين 
   .ونحن نكبر بك

إبنة شقيقة الفنانة توفيق ألقت آلمة العائلة ،  السيدة لينا رضوان
لي الشرف بأن ألقي هذه الكلمة ربما النني اول : أبرز ما جاء فيها

الدولة اللبنانية والدول . من ولد في هذه المنطقة من الجيل الثاني
خالتي ُآّرمت من الملوك العربية آلها لم تقّصر بحق سميرة توفيق، 
أراد رئيس مجلس بلدية . والرؤساء واألمراء والشيوخ وحكام العالم

، فقبلت  اوأعضاء المجلس البلدي تكريمه الحازمية جان األسمر
هذا التكريم ألّن اول حجر وضعته وتمّلكت فيه هو في الحازمية، 

ليوم هذه هي مدينتها التي حين أتت إليها لم يكن فيها أي مبنى وا
   .بفضل البلدية أصبحت الحازمية مدينة نفتخر بها
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ية وعشنا معها االيام الحلوة موأضافت، نحن ولدنا هنا وتنشقنا هواء الحاز
والمرة، هذا المبنى الموجودون فيه اآلن، هذا المنزل عاش الفرح والحزن حين 

توفيق توفيت زوجة خالي خالل الحرب وأصّرينا على أن نبقى هنا، سميرة 
إختارت البلدية النها تليق بها، والبلدية تمثل لسميرة بعلبك ولبنان والدول آلها 
فإختصرت آل التكريمات بتكريم بلدية منطقتها، نحن نفوسنا ليست في 
الحازمية ولكن لنا مدفن فيها ، المنطقة التي يكون لك مدفن فيها هي أرضك ، 

  . فلذلك نعتبر الحازمية أرضنا

 

 ب الحازمية ألقاها ممثل اللجنة الثقافية بشارة الغاويآلمة شبا 
ال يمكننا ان نذآر الحازمية من دون ان نذآر آبارًا : حيث قال 

سكنوا فيها وهي سكنت بهم ، أحبوها وهي أحبتهم، وال يمكننا أن 
نقول آبارًا من دون ان نذآر الكبيرة السيدة سميرة توفيق التي 

حن استقبلناها آل يوم في بيتنا وقلبنا ، تستقبلنا اليوم في منزلها ون
عامًا ولغاية اليوم تربينا على اغاني الفرح والحب واالمل  ٥٠منذ 

، شكرًا النك بكل  "شكرًا"والحياة ، نحن اليوم هنا لنقول لك 
بساطة سميرة توفيق ، وأشكر المجلس البلدي رئيسًا وأعضاًء 

ثقافي واجتماعي  النهم ال ينسون أن ُيشرآوا الشباب في آل حدث
في الحازمية ، وماذا أهم من تكريم السيدة سميرة توفيق لنكون 

 موجودين فيه ؟

  

الرسامة جويل جحا التي قدمت للسيدة سميرة توفيق لوحة 
عندما دعتنا بلدية  :زيتية من قبل بلدية الحازمية وقالت 

شعرت بأني أحلم النها خطوة " مؤتمر الشباب"الحازمية إلى 
جريئة ومهمة ، ولكن عندما طلب مني الرئيس جان األسمر 
أن أرسم لوحة زيتية للمطربة الكبيرة سميرة توفيق، تأآدت 
من أن الحلم بدأ يتحقق ، ربما أآون مرتبكة قليًال في آالمي 

وتعّبر عن مدى محبتي وتقديري ولكن لوحتي ستتكلم عني 
العربي   للسيدة الكبيرة التي لمع إسمها في سماء لبنان والعالم

أشكر المجلس .   السيدة سميرة توفيق" سمراء البادية"، لـ 
البلدي وخصوصًا الرئيس جان األسمر الذي آان من أول 
المبادرين لُيشرك الشباب في العمل البلدي لتبقى الحازمية 

 .تن الجنوبي من دون منازعمنارة الم
  



 

 

 تكريم المطربة سميرة توفيق

 ٩: ص       ٣/٢٠١٥الفصل  –مجلة الحازمية 

  

  

ثم تحدث رئيس مجلس بلدية الحازمية السيد جان الياس  
آيف لنا ان نكّرم التاريخ الحي والفن الجميل : قائًال  األسمر

والحضارة التي تنبض حبًا وتعلقًا باألرض، هي التي آرمت 
الفن بعطائها ، تكرمنا اليوم بإستقبالنا في بيتها وبقبول مبادرتنا 
بعد ان رفضت العديد من التكريمات التي عرضت عليها من 

  .واألصيلة، هي المكرمة والمعطاءة جهات مختلفة 

  

  

  

المطربة سميرة توفيق التي " سمراء البادية"هي ببساطة  
آانت صاحبة نظرة عميقة ورؤيا ثاقبة فإختارت الحازمية 
منذ حوالى نصف قرن حين آانت ما تزال بلدة وادعة 
ومكثت فيها فعاشت معنا العراقة والتطّور والتحديث ، 
آبرت الحازمية فإنتقلت من بلدة عادية لتصبح واحدة من 

اللبنانية المميزة بإشراقتها ، وبقيت سميرة توفيق المدن 
حجر األساس فيها ، طافت العالم وعادت إلى وطنها ، الى 

   ."حازميتها"مدينتها ، إلى 

  .الحازمية مدينة العراقة والتطّور هي اليوم مدينة ألهم اإلستثمارات العقارية السكنية والتجارية: وأضاف 

الفنانين واإلعالميين ورجال األعمال ونخبة من القيادات السياسية والعسكرية لطالما تغّنت بأن هذه الحازمية التي تحضن آبار  
 .سميرة توفيق هي أولى المشاهير الذين سكنوها مع الراحل الكبير الفنان وديع الصافي واألسطورة صباح وآّرت السبحة بعدها

المطربة سميرة توفيق ، ويسرني أن أعلن اليوم أن المجلس البلدي " ةسمراء البادي"هذه الحازمية الوفية يسرها أن تكّرم اليوم 
يدرس اطالق اسمها على أحد شوارع البلدة او ساحاتها تكريمًا لها ولعطائها ولمشوارها الفني المشّرف والمميز ، نعم يا سيدتي 

 .الكريمة سوف نعمل على ذلك

، صرت أعتبر نفسي جزءًا صغيرًا من هذه البلدية الكبيرة لبلدي واحدبيتي والقصر ا: قالت  الفنانة المكّرمة سميرة توفيق 
حياتكم آلها ستكون هنا ، "تملــّكنا هنا ومنذ أول حجر وضع هنا في هذه المنطقة قال لي والدي  .العامرة بهذه الوجوه آلها

لكن ليس أنني لم أآن أقبل، ولكني آنت  دعوني آثيرًا وحاولوا ان يكرموني آثيرًا ،". في الحازمية وتموتون فيها   تعيشون هنا
احاول ان اآون بعيدة ، الحازمية اصبحت مدينة بوجود الرئيس جان األسمر وأعضاء المجلس البلدي فأحببت أن يتم تكريمي 

 وبضعة مباٍن صغيرة،" تلفزيون لبنان"عندما بنيت في الحازمية آان هناك فقط مبنى : وأضافت  .وأظهر على االعالم من هنا
ومنذ ذلك الوقت ولغاية اليوم والحازمية دائمًا في قلبي ، سافرت وتمّلكت في الخارج ولكني آنت أعود الى الحازمية الني أشعر 

أشكرآم جميعًا على وجودآم ، مّرت حوالى عشر سنوات لم أدخل فيها اإلستوديو . بأن مسقط رأسي هنا، أنا هنا وستدفنوني هنا
أتمنى أن تصبح الحازمية أجمل مدينة : وتابعت توفيق  ."نشيد الحازمية"دخل اإلستوديو ألسجل ولكني أعدآم بأني سأألسجل 

أنا اليوم بكيت من فرحتي . ، أشكرآم بإسم عائلتي آلها آبارًا وصغارًا" نيالك أنِت من الحازمية"في العالم وآثيرون يقولون لي 
  ."حبيبتي الحازمية"، " وتموتين هناأنِت هنا وتبقين في الحازمية "ألني تذآرت آالم أبي 



 

 

 مهرجان الحازمية الشبابي األّول

 ١٠: ص       ٣/٢٠١٥الفصل  –مجلة الحازمية 

  ! الحازميـّــة وفيـّــة لكبارهـــا 
  

  
مهرجان شباب الحازميـّــة  ٢٠١٥آب  ٦نظّمت بلدية الحازمية ليل الخميس 

بنسخته األولى، في باحة القصر البلدي، وقد انبثق هذا المهرجان عن اللجنة 
لشباب البلدة التي باشرت أعمالها بعد المؤتمر الذي نّظمته بلدية الحازمية الثقافّيــة 
  .في حزيران الماضي" نحو شراآة مع الشباب"بعنوان 

  
ال شك أّن شباب الحازمية أوفياء لكبارهم ولكبار الفن، ولذلك يحمل هذا المهرجان 

كثير للفن الطابع التكريمي للمطربة الراحلة سلوى القطريب، هي التي أعطت ال
وأغنت المكتبة الموسيقيـّــة اللبنانية والعربّية بعديد من األعمال الغنائّية 
والمسرحّية، وهي التي سكنت الحازمّية أيضًا سنين طويلة، تكّرمها الليلة بلدية 

  !الحازمية بكل محبة وتقدير
  

  
  
  
  

تنّوع برنامج الحفل بين وصلة بيانو للمؤلفة 
الموسيقية، ابنة الحازمية، وخريجة 
الكونسرفتوار الوطني اآلنسة ماريا ايلي الغاوي 

  CD – My Mysteryصاحبة 
  

  درع ماريا الغاوي
ألنك تعزفين بأنامل ذهبّية تستحقين درع 

  المؤلفة الموسيقية... الحازمّية 
  ماريا ايلي الغاوي 

  
آانت وصلة غنائّية لفريق من شباب الحازمية والفنانة ثّم 

منال ابو ملهب حيث صدح صوتها بأجمل أغاني الكبار، 
  .ودارت حلقات الدبكة وتفاعل الجمهور معها بأجمل طريقة

  
  درع آل ابو ملب

... الحازمية تكبر بكما ... معًا تتحدان من أجل غد أفضل 
  منال وعبدو ابو ملهب

  
  

   



 

 

 مهرجان الحازمية الشبابي األّول

 ١١: ص       ٣/٢٠١٥الفصل  –مجلة الحازمية 

  
  
  

  :الرئيس جان الياس األسمر آلمته، من أبرز ما جاء فيهاألقى 
  
  ! فخرنا وحلمنا اللي عم يتحّقق... مستقبلنا .. أملنا : شبابنـا " 

ة، آتار غيرنا ما عملوها ئيألنو منوثق فيكم أخدنا خطوة جر
وسّميناه  ...انتو الشباب ... نّظمنا مؤتمر خاص فيكم ... 

زمالئي اعضاء المجلس ، أنا و" نحو شراآة مع الشباب"
البلدي والمخاتير اللي دعمونا بهالخطوة ولجنة الخبرا اللي 
منشكر مواآبتهم النا، قصدنا تكون خطوتنا شراآة حقيقّية 

ما في بلد بيتعّمر بدون مشارآة ! معكم بكل معنى الكلمة
وما في ... ما في مدينة بتتقّدم بدون رؤية الشباب ... الشباب 

منشان هيك حّبينا تكونو !  بهّمة الشبابحلم بيتحّقق اال 
عنصر اساسي وتشارآونا بقراراتنا حتى نكّمل تطوير 
الحازمّية، ونفّعــل آل النشاطات الفنية والثقافية والرياضّية 

  ...  واإلجتماعّية 
ورآم تحطــّـو ايديكم معنا تا وهلق د! ... وبكل امكانياتنا النماء واعمار وتطوير الحازمية ورفعنا اسما للقمر... نحنا اشتغلنا 

  . نكمــّـل المشوار
 **  

شو حلو ! من األفكار الممّيزة اللي انطرحت بخالل مؤتمرآم، فكرة تكريم الكبار بالفن والثقافة والعلم والعطاء ، شباب وصبايا 
راقتها وقناطر زبيده من تالت متل الحازمية اللي حملت ع... وشو مهم يكون متجذر فيكم اإليمان والوفا واألصالة ... الوفا 

  !الحازمية بتكبر فيكم يا شباب! واحدة من ضواحي بيروت المهمة ٢٠١٥آالف سنة قبل المسيح وتطّورت وصارت بالـ
لمـّـا منحكي عن الكبار ما فينا ما نحكي عن الفنانة الراحلة السيدة سلوى القطريب، هي اللي عملت حالة خاصـّـة بالفن 

سلوى عرفت آيف تكون بطلة ... ي عرفت آيف تجمع اصالة الفن والرومنسية والرقي بالطلة والنعومة اللبناني، هي الل
أسـّـسو ... سلوى وناهي لحود سكنو بالحازمية وبقلوب ابناءها من زمان ... مسرح وبطلة غنّية وبطلة ع قلوب آتار منـّـا 

  . " لهم التحّيــةواليوم، الحازمية بترّد... آّبرو فنهم هون ... عيلتهم هون 
  
  
  
  
  
  
  
  

    



 

 

 مهرجان الحازمية الشبابي األّول
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  درع الفنانة سلوى القطريب
  

الى روح  الفنانة سلوى !   الى سيدة األناقة والحضور والصوت المالئكي، التي تألقت على المسرح فترّبعت على عرشه" 
  "القطريب التي سكنت قلوب الماليين وسكنت في الحازمية، نهدي درع الحازمية  

  
  

واختتم المهرجان بكوآتيل فني ممّيز من اغاني 
سلوى القطريب بصوت ابنتها النجمة المتمّيزة 
ألين لحود، وهي باإلضافة الى أغاني الراحلة 
سلوى القطريب قّدمت تحّية للجيش اللبناني 

  . ولعمالقة الفن والتراث اللبناني األصيل
  

يأتي هذا المهرجان التكريمي في اطار سلسلة 
دأبت عليها بلدية الحازمية وقد بدأت  تكريمات

مع األسطورة صباح التي آّرمت في مهرجان 
مع الفنانة روال سعد، وسمراء  ٢٠١١العام 

البادية المطربة سميرة توفيق في منزلها، على 
أن تستكمل البلدية تكريم آّل من اعطى ويعطي 
الفن والثقافة واإلنماء لتبقى الحازمية منارة 

مدينة العراقة "خ عنوانها البلدات ويترّس
  " والتطّور

  
  



 

 

 !إزعاج اليوم، راحة الغد: شارع سعيد فريحه

 ١٣: ص       ٣/٢٠١٥الفصل  –مجلة الحازمية 

ولغاية األوتوستراد مرورًا بمستديرة الصياد وبنك  Big starالشارع الممتد من قرب هو 
  أما التنفيذ مجلس اإلنماء واإلعمار ، بإشراف متر ١.٨٢٠، على مسافة بيبلوس

  األعمال، وتشمل مؤسسة نقوال سروجي للتعهداتفل 

  :شبكة قساطل تصريف مياه األمطار

تغيير الشبكة القديمة، وهي صغيرة الحجم ومهترئة  •
األمر الذي آان يؤدي الى فيضان المياه على الطرقات 

 .العامة، رغم تنظيف العبارات من قبل بلدية الحازمية
 

استبدال الشبكة القديمة بقساطل اوسع وريغارات أآبر  •
ومصّبعات بأعداد أآبر بغية استيعاب آمية المياه 
المتساقطة مّما يؤدي الى تخفيض نسبة المياه المتراآمة 

 . في الشوارع من جّراء تساقط األمطار
 

  

  

  :شبكة قساطل الصرف الصحي

قديمة وصغيرة  تّم استبدال الشبكة القديمة بما تحتوي من قساطل
وريغارات قديمة ومهترئة بأخرى جديدة وقساطل أآبر، يمكنها 
  .من استيعاب الضغط الكبير الناجم عن الكثافة السكانية والعمرانية

  :إنارةشبكة 

  . تمديد شبكة جديدة لإلنارة مع األعمدة الالزمة لها
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الى ذلك، تشمل األعمال ايضًا  اشغال  
  .تزفيتالرصفة واأل

انشاء ارصفة حديثة وتأمين ممرات للمشاة  •
على طول المشروع، بهدف خدمة المواطن 

 . وتجميل المنظر
تزفيت شامل للطريق بعد انتهاء اعمال البنى  •

 . التحتية والفوقية

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: يساهم في اعمال الطوبوغرافيا
  ) ابن الحازمية(الطوبوغراف طوني مهنا 

  :األعمالالمدة المرتقبة إلنتهاء 
  أشهر ٦  

  :المتعد
  نقوال سروجي للتعهدات  



 

 

 !قارورة غاز وماذا بعد ؟

 ١٥: ص       ٣/٢٠١٥الفصل  –مجلة الحازمية 

ُسمع دوي انفجار في احد المحال التجارية في  ٢٤/٩/٢٠١٥صباح يوم الخميس الواقع فيه 
منطقة الحازمية، تبين انه ناتج عن انفجار قاروة غاز في محل ساعات ما أدى لسقوط 

بينهم  .جرحى نقل اثنان منهم بواسطة الصليب األحمر إلى مستشفى جبل لبنان خمسة
  .صاحب المحل ويدعى فريد ملكي

  
توّجه على الفور الرئيس جان الياس األسمر 
مصحوبًا بأعضاء المجلس البلدي ومختاري البلدة 
وعدد من فعالّياتها وشبابها لتفّقد موقع الحدث، 

وقد ناشد في الحال  وللوقوف على حال المصابين،
الهيئة العليا لإلغاثة للتحّرك والتعويض على 
المتضّررين، ولكن بعد اتصاالت ومراجعات 
متكّررة لعدد من المسؤولين لم تسفر عن اية نتيجة، 

 ٢١٥/٢٠١٥اتخذ المجلس البلدي القرار رقم 
القاضي بدرس موضوع مساعدة المتضررين ومن 

 على بالموافقةالقاضي  ٢٢٠/٢٠١٥ثم القرار رقم 
 من للمتضررين اإلفرادية المساعدات مبالغ تقرير
 بتاريخ الغاز قارورة انفجار حادثة جراء
الالزم من قبل  الكشف اجراء تّم بعدما ٢٤/٩/٢٠١٥

  . لجنة فنّية من البلدية برئاسة المهندس سليم صقر
 



 لشامل

 ١٦: ص

ازمية 

شارع 
  تقال

 

 

لتزفيت الش

ص   

 

 شوارع الحا
١٨/٢٠١٤ 
  . ب

 الحازمية وش
ت نطقة مارت

متابعة ال

٣/٢٠١٥    

وتأهيل جميع
٨٩لبلدي رقم 

قة غب الطلب

ال في ساحة
ألعمال في من

٣الفصل  –ة 

 

ملية تزفيت و
ر المجلس الب

بطريق  ٢٠١

انتهاء األعما
تقال، بدأت األ

 
ه 

مجلة الحازمية

 

الحازمية بعم
ـّـة وفقًا لقرار

١٦٣/٥و

لثالث، وبعد ا
 ونيو مارت ت

شاء قنوات
صريف مياه
 األمطار

م

 

ستـمر بلدية 
الداخليــّ

خالل الفصل ال
مار روآس

انش
لتص

  

تس

خ

د مواقف
رات مع
شارات
  سفورّية

التوقيف
شوائي
 سيارات

تحديد
للسيار
اش
فوس

لمنع 
العش
للس
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وتبقى البيئة من أولوّيات 
 بلدّية الحازمّية

بعد انتهاء األعمال
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لمناسبة عيد شفيعة الرعية القديسة تقال 
ترأس سيادة راعي ابرشية بيروت المطران 
بولس مطر القداس اإلحتفالي عشية العيد 

واستقبل مع فعاليات البلدة ومجلسها البلدي 
ومع آهنة الرعية المهنئين بالعيد، وتال ذلك 
عشاء قرويًا، آما قّدمت النجمة ألين لحود 

سبة، ونظم فرسان وطالئع ريستاُال دينيًا للمنا
فاستضافوا  Kids Idolمارت تقال مسابقة 

مايا  –في لجنة التحكيم النجوم ألين لحود 
  نعمه وزياد خوري

 عيد مارت تقال/  مناسباتـُــنـــا  

  ذبيحة إلهية ترأسها سيادة المطران بولس مطر: اإلحتفال الديني  - ١

  ريسيتال النجمة ألين لحود: أحتفال فني – ٢

  !مواهب آبيرة: احتفال الصغار – ٣
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   ٢٠: ص       ٣/٢٠١٥الفصل  –مجلة الحازمية 

 

 

 

   

 

تفعيًال للدور الرياضي في الحازمية، رعا رئيس المجلس البلدي 
اإلندفاع  السيد جان الياس األسمر الدورة التي نّظمها نادي

جورج مهنا التي استضافت مجموعة آبيرة  الرياضي برئاسة السيد
من الالعبين، أتوا فرقًا من شرآات وأندية ومصارف عاملة ضمن 

  . نطاق الحازمية

 ٢/٩/٢٠١٥وفي احتفالية ممّيزة، تّم لعب الماتش األخير في 
بحضور رئيس المجلس البلدي واالعضاء ومختاري البلدة 

  .مشارآةومجموعة من فعالياتها وممثلين عن األندية ال

 نادي األإندفاع الرياضي/  باتـُــنـــا  مناس



 

   ٢١: ص       ٣/٢٠١٥الفصل  –مجلة الحازمية 

  

  

  )٢٠١٥ – ١٩٣٣(جرجس نمر مونس 

  عضو المجلس البلدي األول في الحازمية 
  واالب الروحي لالئحة الحوار والقرار

  

رحل بعد صراع مع المرض، وآان لرئيس 
  : المجلس البلدي في وداعه الكلمة التالية

  

عن الجهد في ... عن التواجد الدائم... عن اإلندفاع والتفاني ... بحثت عن معنى العطاء فوجدته فيه 
  ! وعن آل المعاني اإلنسانية السامية، فوجدته يمثــّـلـهـا ... العمل ومحبة اآلخر 

آيف يوفـــّــق بين ... آيف يبني عائلة متماسكـة ... ـم منه آيف يكون المرء عصامّيــًا تتـعلــّـ
  ... النجاح والتواضع 

**  

آان لها الدور البارز في تأسيس الحازمية، وبداية نقلتها النوعية فارتبط ... هو ابن عائلة عريقة 
البلدي األّول، وبقي داعمًا لمجالسها  اسمه باسم البلدة األحّب على قلبه، إذ آان من اعضاء مجلسها

، )أطال اهللا بعمره(برئاسة اخيه الصديق العزيز جوزف  ١٩٩٨البلدية المتعاقبة، بدءًا من العام 
، ونحن نرى !"سيروا وأنـا معكم "وال نزال نسمع صوته يرّدد على مسامعنـا ... وحتى يومنا هذا 

  !بيراليوم في زميلنا أنطوان امتدادًا للراحل الك

**  

بخسارة صديقنا جورج مونس، لم تخسر األميرة واإلبنتان، رلى وفاديا، فقط السند والدعم، ولم 
... يفقد آل مونس فقط رمزًا مميزًا، بل خسرنا فيه جميعًا األخ والصديق واألب والداعم األآبر 

  ! وخسرت الحازمّيـــة آبيرًا من آبارهــــــــــا 

**  

  . لكنــّــك ستبقى حّيــًا في ضمائرنـــــــــا... سنفتقدك دائمًا ابدًا ... خال 

  جان الياس األسمر

  

 جورج مونس/ آباُرنا 



 

   ٢٢: ص       ٣/٢٠١٥الفصل  –مجلة الحازمية 

 

  صاحب ومدير مدرسة اإلليزيه) ٢٠١٥ – ١٩٥٠(ايلي مسلــّم 
الحازمية تخليدًا لذآراه رحل إثر نوبة قلبّيــة، قلــّـدته بلدية الحازمية والرئيس جان الياس األسمر درع 

  :وتكريمًا لعطاءاته، وآانت للرئيس جان الياس األسمر آلمة الرثاء التالية

 

  

 ايلي مسلـّـم/ آباُرنا 

هم فقط يرحلون عّنــا بالجسد الى حياة ! الكبار ال يموتون
  .جديدة حيث ال ألم وال موت

  
   األستاذ ايلي مسلــّـم*   الراحل الكبير 

عاش فيها وأّسس صرحًا تعليمّيـــًا ... آبير من الحازميــّـة 
! شباب المستقبل: يضّج بالحياة وينشر اآلمال في نفوس طالبه

هو  !الكثير...رفة، أحّب الثقافة، وقّدم الكثيرعشق العلم والمع
يلي مارون مسلــّم هو ا ،األب والصديق واألخ والقدوة لطالبه
  ! الذي آان وسيبقى رمزًا للعطاء وللثقافة

  
  أيــّـهـا الصديق، 

  
مع رفيقة دربك، المربية السيدة آنجال،   أتيت الحازمية باآرًا،

ممتشقًا ثقافتك العالية، وارادتك الصلبة، أزهرتما عائلة ممّيزة 
فإنطلقت لتزرع المعرفة بأجيال آثيرة، فكنت الشعلة التي 

أعطاك اهللا أن ترى المواهب وترعى نمّوها،  .أضاءت حولها
هم أن وتتعّهد خدمتها بفرح عظيم؛ هذه نعمة من اهللا لمن طموح

  . يكونوا شيئًا في عينّي اهللا
  
  

 !تعاونــّـا معًا في نشاطات مختلفة، فحقــّقنا نجاحات ممّيزة
تعاونــّـا سويًا على تأمين العلم وتحّدي الحاجة والصعوبات 
المادية لدى الكثير من العائالت، وآان عملـك مكلًال بالصمت 

فاستحققت بجدارة لقد أعطيت بسخاء لمن احتاج المعرفة،  !دائمًا
أن تدعى معلـــّمًا، وآان صرحك التعليمي وسيبقى خلية نحل ال 

  .تهدأ وال تستكين
  
  
  
 

  أيـــّها المعلــّـم 
يصعب الكالم عن آبير من الحازمية بصيغة الماضي، 
فهو النابض حياة وعلمًا ومعرفة، إنـــّه المعلــّم الذي لن 

  !عنايذبل نجمه، بل سيبقى حاضرًا دائمًا م
ستفتقدك المالعب والمنابر ... سيفتقدك طالبك ومدرستك 

لقد آنت عضوًا من اعضائها ... ستفتقدك بلدتنا وبلديتنا ... 
وفردًا من افرادها، يعنيك ما يعنيها ويثيرك ما يثيرها، فقد 

... سنفقتقدك أيــّهـا المعلــّـم . آنت حقًا في قلب الحدث
  ... ووجداننا وجهك لن يغيب، سيبقى في عقولنا 

  
باسم مجلس بلدية الحازمية، وباسم مخاتيرها وهيئاتها 

  وفعالّياتها، وباسمي الشخصي نقول لكم
  
رحم اهللا رمزًا ... خسارتنا واّياآم آبيرة وآبيرة جدًا "

ثقافيًا وإنسانّيًا آبيرًا، تمّثل بالصديق المربي ايلي مسّلم 
هو صرح الذي ترك على ارض الحازمية آنزًا ممّيزًا 

اإلليزيه الذي نعتز ونفتخر به وجعل ذآره دائمًا مؤّبدًا 
  "بعطاءاته وبأعماله الممّيزة

  
  : والى حاملي المشعل نقول 

لنا بكم ملء الثقة لتكملوا مسيرة هذا الرجل المتمّيز "
ولتستمر بكم اإلليزيه بنهجها الراقي، تخّرج، 
ًا، باحتفاالت ممّيزة وبنجاحات باهرة آما شهدنا دوم

  !أجياًال وتبني مستقبًال جديدًا لشباب لبنان
  

سنبقى دائمًا داعمين لكم وإلدارة اإلليزيه، وسنسعى 
معكم لعمل مشترك يخلـّــد ذآرى الراحل الكبير في 

  ! "بلدتنا الحبيبة الحازمية
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 زيارة بلدية بشري/ اللجنة اإلجتماعّية 

 ٢٤: ص       ٣/٢٠١٥الفصل  –مجلة الحازمية 

  

  

وفي نهاية اللقاء آان تبادل للهدايا التذآارية بين الوفد 
    الزائر ورئيس بلدية بشري

إنتقل الوفد بزيارة الى متحف جبران خليل جبران 
الذي آانت لهم فيه محطة من الشروحات من قبل 

تاله مأدبة غداء اقامتها بلدية بشري رئيس البلدية، 
 . على شرف الزوار

 

 

  عبق التاريخ في متحف جبران وشرح مستفيض من الرئيس انطوان طوق
 "موطن قلبي... بشري "

 .مأدبة على شرف شباب الحازمية



 

 

 أموالــُــنـــــــــــــــــا

 ٢٥: ص       ٣/٢٠١٥الفصل  –مجلة الحازمية 

   

 ٥٣٣.٩٦٨.٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية سكن
 ١.٩١٨.٨٧٠.٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية ، غير سكن

 ٥٨٠.٠٧٤.٠٠٠ رسم صيانة المجارير واالرصفة
 ٣.٣١٨.٠٠٠ رسم خاص على تجارة المواد القابلة لالشتعال واالنفجار

 ١٥٠.٠٠٠ رسم الترخيص لالعالن الدائم والمؤقت
 ١.٢٣٠.٧٧٦.٠٠٠ رسم الترخيص بالبناء

 ٦١.٥٤٤.٠٠٠ رسم استعمال االمالك والمنشآت العامة للبلدية
 ١٢٣.٠٨١.٠٠٠ لصالح التجهيزات%  ١٠رسم إنفاق في وجوه محددة 

 ٢٠.٠٠٠ رسم تصوينة
 ٥٩.٧٠٢.٠٠٠ رسم إنشاء مجارير وارصفة

 ١.٩٠٠.٠٠٠ رسم االستثمار الماآن االجتماع واندية المراهنات
 ٤.٥٥٠.٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن الدائم

 ١.٤٠٠.٠٠٠ رسم االستثمار لمحالت ومحطات المحروقات السائلة
 ٢٥٢.٠٠٠ رسم اعطاء البيانات واالفادات والدروس الفنية

 ١٥٠.٤٢٣.٠٠٠ االشتراكعالوة على قيمة اجور المخابرات وبدل 
 ٨.٤٩٥.٠٠٠ الغرامات 

 ٥٠١.٠٠٠ رسم التعمير مع غرامة التأخير
 ٣.٠٠١.٠٠٠ ثمن دفتر شروط / محسومات الصرف من الخدمة 
 ٣.٠٠٠.٠٠٠ سائر العائدات غير الملحوظة

ل ل   ٤.٦٨٥.٠٢٥.٠٠٠ ل ل/  المجموع  

 وارداتــــُـــنــــــــــا

بلغ رصيد بلدية الحازمية لدى مصرف لبنان 
  مبلغًا وقدره    ٣٠/٩/٢٠١٥آما في 

  ل ل   ١٨.٧٤٦.٥٠٩.٨٣٨

ثمانية عشر مليار وسبعمائة وستة واربعون مليون 
وخمسمائة وتسعة آالف وثمانمائة وثمانية وثالثون 

 ليرة لبنانية



 ــــــــا
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 أشغاُلنا

 ٢٨: ص       ٣/٢٠١٥الفصل  –مجلة الحازمية 

   

يتحّضر ليحمل اسم شارع المطران / ٦٠٩/الشارع رقم 
في احتفالية ممّيزة  –ابن الحازمية  –فارتان اشقاريان 

  ٢٧/١١/٢٠١٥تقام يوم الجمعة 

) ملم ٣٠٠قطر (تمديد قساطل لتصريف مياه األمطار 
قرار المجلس البلدي * شارع الوزير حبيقة  –مارت تقال 

  ٢٠٢/٢٠١٥رقم 

طريق قناطر  –ازالة األتربة المتساقطة وتدعيم الجدران 
  زبيده  ألّن التراث يعنينا وسالمة العابرين أيضًا



 

 

 أشغاُلنا

 ٢٩: ص       ٣/٢٠١٥الفصل  –مجلة الحازمية 

 

    

  مستديرة وزارة األشغال ترتدي أبهى حلــّـة الستقبال زوار الحازميـّـة
  ضمن خطة انارة وتجميل المستديرات

وقامت ) قرب آنيسة مار روآس(بعبدا العقارية  –الحازمية /١٣٦٠استملكت بلدية الحازمية العقار 
  )  التفاصيل آاملة في العدد القادم(بهدمه تمهيدًا لتحويله الى مواقف خاصة للكنيسة  



 

 

 أشغاُلنا

 ٣٠: ص       ٣/٢٠١٥الفصل  –مجلة الحازمية 

 

ألّن فصل الشتاء على األبواب، وألنــّنا لن نسمح بان تتحّول طرقاتنا الى مستنقعات، "
عمدنا الى انشاء قطاعات جديدة ووصلها بشبكات تصريف مياه األمطار، آما قامت البلدية 

  " ية منارة البلداتبتنظيف المجاري والقطاعات الموجودة لتبقى الحازم

  رئيس مجلس بلدية الحازمية - جان الياس األسمر  

شارع  - انشاء درابزين وبوردير 
 Le Pichetمطعم 
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