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  كلمة رئيس مجلس بلديـّــة الحازميةكلمة رئيس مجلس بلديـّــة الحازمية
  جان الياس األسمرجان الياس األسمر

  شربل يوسف ابو صافيشربل يوسف ابو صافيرثـاء الزميل رثـاء الزميل 
  
  

ً  اإلنسان ً يكون صافيا   . ، أو ال يكون شيئا
لكننا إن أتينا من الرحمة، فنعرف أن الصفاء يمكن أن 
يسترجع ان ارتضى اإلنسان انعطاف هللا عليه بوّده 

هللا، متى انعطف  ونعرف، أنّ وكرم عطاياه، 
  .وارتـُـضي انعطافه يغدو كل انسان جديداً 

  . ھوذا الكّل صار جديداً . األشياء العتيقة قد مضت
  
  

  . بھذه الغيبة شربل ابو صافينـا فــاجــأ
ً فاجأ أ ، كبيراً في خصال أصّر على أن يصفى فيھـا، أرادنـا على هلكنّ  . ھل بيته وأقاربه وأصدقاءه جميعا

وھذا أعلى درس تركه لنا وصيّـة، لم يكتبھا بحبر، بل بمفاجأة موجعة . بيـّــنة أخرى أن ھذا العالم الى زوال
  . بنا التي أحبته، وارتاحت إليهسطــّــرھـا على لوح قلو

  
من عرف شربل ابو صافي عن قــُــرب، يعرف أنـّــه، بقصد 
أو من دون قصد، كان ينعطف على دنيانا بما اختبره من خير 

  . ريَوف
مسـالم، أجل، ربما يكون ھذا الخير العالي ھو أعلى ما كان 

  .يزيـّــنه
وة، الثوب رجل رمى عنه ثوب التباعد والفرقة وربما العدا
والمسالمة . الذي يرتديه كثيرون في مجتمعنا بأناقة الفتة

نوع من أنواع الوّد الذي ال يكتفي بذاته، بل يمتد الى آفاق 
  . تعوزه، الى كل انسان آخر، أيـّــاً كان أو كانت مواقف منه

  
  

 الزميل شربل ابو صافي في ذّمة هللا

  بعد صراع مع المرض، فارق  الحياة 
  ٢٠١٢ – ١ – ٢٣في ) عضو مجلس بلدية الحازمية(شربل ابو صافي 
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قى ال أحد، أجزم، حتى الذي كان ال يماشيه برأي أو موقف، يمكنه أن يّدعي أنه ال
فمن كنـّـا إليه وكان إلينا، استطاع أن يرتقي الى أن اإلنسان قلب فقط، قلب محب صاٍف  ؛بمنه سوى السالم الطيّ 

  . يتألأل كما لو أنــّـه البلور
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

الذي ي ھو فالمصلّ  دائم الى هللا بصالة متوثـــّـبة،ھذا، نحن أصحابه المقّربين نعرف أنــّـه اكتسبه من حّجه ال
وال أعني بحّجه الدائم الى هللا، فقط، تلك الزيارات التي كان يصّر على أن يقيمھا  .يدرك أن هللا، ھنا فعالً، يريدنا له

بمعنى أّن اللحظة، أّي لحظة أعطي أن يعيشھا، كان . الى مقامات مقّدسة، بل أعني، إليھا، أنـّـه كان ھنا وليس ھنا
  . ومعبــّر فعالً  وھذا أمر الفت فعالً  اً،عطـّرھا بذكر هللا وقديسيه أبدي

  
  

  . قال لنا شربل أّن اإلنسان، في ھذه الدنيا، ايــّـاً كان عمله وإلتزاماته، يمكنه أن يحيا 
ً في ما كان يمثـــّـله، فال أرصف كلمات مرتجلة غير  ً عظيما اآلن، إن قلت أن بلدتنا ستفتقد بغيابه إنسانا

  . ون بأن اإلنسان عطرهواقعيـّـة، ولكننا واثق
  . غاب شربل، ولكن عطره يريدنا أن نطّري قلوبنا بإعتقادنا أنــّه باق ٍ معنا بما استودعنا ايّــاه

  
بإسمي واسم األخوة أعضاء المجلس البلدي في الحازمية، ومختاريھا، أخص بأحر التعازي من ارتبطوا 

ھم عائلته الكريمة، وإليھم الذين أحبّوا أن يصل العطر الصافي بشربل أبو صافي بعاطفة قرابة أو صداقة، وال سيما من
 . الى موقع الخدمة

 رئيس مجلس بلدية الحازمية –جان الياس األسمر 
 

 الزميل شربل ابو صافي في ذّمة هللا

  المجلس البلدي ومختاري البلدة يتقبلون التعازيرئيس وأعضاء عائلة المرحوم شربل ابو صافي و
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  ٢٧/١/٢٠١٢نشرت جريدة الديار في عددھا الصادر يوم الجمعة 
  :مقاالً بقلم الصحافي جوزف فرح جاء فيه 

  
  جنوبي ؟ ماذا يجري في بلدة الحازمية في المتن ال

  
 بنطقة مرشحة ألن تكون مركز استقطامشاريع بمئات مليارات الدوالرات تنفق ضمن اولويات تعتبر أن ھذه الم

استثماري مميّز، كونھا تتمتع بمواصفات تؤھلھا لھذه المشاريع ومنھا قربھا من العاصمة بيروت ومركز التقاء وطرقات باتجاه عدد 
العديد من كبرى الشركات اختارت . بقاع والجبل وتقع على تلة تشرف على العاصمة بيروتمن المناطق الحيوية كالضاحية وال
  .الحازمية إلقامة مشاريعھا التجارية

  
يقول رئيس بلدية الحازمية، جان الياس األسمر، أن موقع الحازمية الجغرافي ھو ركيزة اساسية لجلب اإلستثمارات الكبرى، لكن   

المجلس البلدي، وتشجيع اإلستثمارات وتسھيل امور المستثمرين ضمن األطر القانونية، ھو ما دفع  عملنا الدؤوب مع زمالئي في
ويعتبر األسمر ان اختيار ھذه الشركات لمدينتنا يغني البلدة  من الناحية المعنوية ألن قيام . بكبرى الشركات إلتخاذ الحازمية مقراً لھا

الخريطة اإلقتصادية المحلية واإلقليمية، كما يؤمن فرص عمل مھمة ألبناء الحازمية ھذه المشاريع ونجاحھا، وضع الحازمية على 
  . وسكانھا وألھل الجوار، ومن الناحية المادية ايضاً اي رسوم رخص البناء أوالً والرسوم على القيمة التأجيرية الحقاً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ونحن فخورون بوجودنا في "  ١٩٦٦أن وجود الشركة في الحازمية يعود الى العام  )شركة تويوتا أحد مدراء( بستانيفيليب أكــّـد 
ھذه المنطقة، وأنتھز ھذه الفرصة لكي أثني على الجھود الجبارة التي تقوم بھا بلدية الحازمية ورئيسھا جان الياس األسمر، الذي 

   ".حھاشجــّـع على تحفيز اإلستثمارات في بلدته ويؤمن كل المتطلبات لنجايـ
  

 ماذا يجري في الحازميّة؟ 

نموذج عن 
بعض 

الشركات 
المھمة التي 

تتخذ من 
راً الحازمية مق

يبدو في . لھا
الصورة 

 SNAمقرات 
 Spinneys 
والمخطط 
األولي 

 Hazmiehلـ
Village 
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غبطة البطريرك الراعي لحظة وصوله 
 زميةاالح/ الى كنيسة مارت تقال 

  ! يـا بطريرك الشــرق    

  حامل مجد لبنان وحارس كرامة أرزه وعنفوان شعبه   

أيـّــھـا اآلتي من زنبقة المدائن، حماليـا، 
  فخر القديسات، رفقـاالتي أھدت الكنيسة 

يا من ارادكم الرب أن تكونوا لشعبه 
ً يقوده نحو الوحدة  ً صالحـا راعيا

  والخالص، 

عريس الكنيسة وباركنا،  إرفع يمينك يا
وبارك كّل من جاءكـم اليوم مرحــّــباً 
بزيارتكم التاريخيــّة لبلدتنـا الحبيبة 

  .  الحـازميـّـة

    

  ھي الحازمية، بكل رعاياھـا وأديارھـا، وسلطاتھا الروحية والزمنيــّـة، 

  ھي الحازمية التاريخ ومدينة العراقة والتطّور

إشعاع المدارس، توافدت اليوم بجميع أطيافھــــــــا، لتالقي غبطة األب الروحي، بطريرك ھي الحازمية حصن األديار و
  .الشركة والمحبة

  !ما أعظم ھذا الشعار وما اصعب ھذا الصليب الذي أردتموه شعاراً لــــــــــكــــم 

  

     تجمعون بالمحبة، 

  تحاورون بالعقل،

  نطق،متـّكلين على عمق اإليمان وقّوة الم      

نخشـع بحضرتكم لصورة اآلب السماوي الذي نحمله في 
  . قلوبنا بروحه القدوس

  

  غبطة البطريرك الراعي في الحازميّة
٢٠١٢شباط  ٨

ر وصول غبطة البطريرك، مجلس البلدي جان الياس األسمر والمونسينيور طوبيا ابي عاد في انتظارئيس ال
سيلفيا دعيبس  –اسعد كنعان  –المختار روبير حريقه  –ايلي حاتم . م –سليم صقر . م: وفي الصورة السادة

الكاتب العدل  –المختار ايلي الغاوي  –جورج مونس  - سندرا الشامي   –روجيه صفير  - انطوان مونس   –
 بيشنائب الرئيس يوسف ح –ھوفل بربريان  –روبير رزق 
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  غبطة ابينا البطريرك ،

نرفع اليوم صالتنـا الى راعي الرعاة، ربنا يسوع المسيح 
ليزيدكم من نوره ورعايتـه كي تكملوا مھمتكم وتنقلوا لشعبنا 

  . دوماً بـُــشرى الراعي

ي، نجتمع بقلب واحد، وروح واحدة، في ھذا العرس التاريخ
ً ومخاتير  ً بلديا ويد واحدة، بإسم الحازمية، بلدة ومجلسا
وجمعيات وفعاليات، وبإسم معالي وزير الداخلية والبلديات 
الذي شّرفني بتمثيله في ھذا اللقاء الحلم، لنقّدم لغبطتكم والءنا 

  الدائم واحترامنا الالمتناھي ومحبتنا األبديّــة، 

  ولكنيسته راعيـاً،  ــّـكم للبنـان مجداً، ألن

  ! ولشعبه التّواق الى الصالة والحرية عنواناً ومثاالً 

  

  سيــُـبقي تـخليـــداً لھذا اليوم التــاريخي،
مجلس بلدية الحازمية بصمة أبديـّـة لغبطتــِـــكم 
فيھــا، وبالتـالي ستتــشّرف الحـازمية بإطالق 

  اسم
  

  الراعي مار بشاره بطرس
  بطريرك أنطاكية وسائر المشرق

  
 على أحد شوارعــھـــــــــــــــــــا المھّمــة،
وسيكون ذلك بمثابة انعام على بلدتنا، يــُــصار 

  !الى افتتــاحه الحقــاً برعاية غبطتـــكم
  رئيس مجلس بلديــّـة الحـازميــّـة

  ٢٠١٢ – ٢ – ٨جـان الياس األسمر 

  غبطة البطريرك الراعي في الحازميّة
٢٠١٢شباط  ٨

سيمون : السيدات والسادة ) من الشمال(كنيسة مارت تقال، ويبدو في الصورة  صورة تذكارية في
غبطة البطريرك مار بشاره بطرس  – سيادة المطران بولس مطر –الرئيس جان األسمر  –عيراني 
المونسينيور طوبيا ابي عاد   –الرئيس جوزف نمر مونس  –اسعد كنعان  –ھوفل بربريان  –الراعي 

 المحامية سندرا الشامي –روجيه صفير  –سيلفيا دعيبس  –الشيخ يوسف حبيش  -  ناديا األسمر. د

جوقة كنيسة مارت تقال بقيادة السيد جو خوري 
  .أغنية خاصة لغبطة البطريرك متقدّ 
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  جان الياس األسمر ملقياً كلمته في حضرة البطريرك –رئيس المجلس البلدي في الحازمية 
  في كنيسة مار روكز الرعائية  مار بشاره بطرس الراعي وسيادة المطران بولس مطر 

اً أّن بارك غبطة البطريرك علم بلدة الحازمية، وقبل بترحاب ھدية البلدية وھي عبارة عن ايقونة البشارة من القرن الثامن عشر للميالد، معتبر
  !الحازمية بلدة الجمال المطلق 

  ٢٠١٢ – ٢ – ٢٨تاريخ  ٤٨نص القرارالبلدي رقم 

  

  ــــــّرر المجـلس البلــــــــــــــــديقــــــــــــ  

بطريرك أنطاكية وسائر  –الموافقة على اقتراح الرئيس تسمية شـارع مار بشاره بطرس الراعي 
ولغاية مزار السيدة العذراء  )  ٧٤٩بمحاذاة العقار (المشرق على الطريق الممتدة من مستديرة دعيبس 

 . ريطة المرفقة وتكليف رئيس المجلس البلدي اإلستكمال، وفقاً للخ)الحـازمية/  ٢٣٣٠العقار (

  

      

 

 

 

 

 

 

 

  

  غبطة البطريرك الراعي في الحازميّة
٢٠١٢شباط  ٨



 

  ١٠: ص                   ٢٠١٢الفصل األّول *   مجلــّـة الحازميــّـة   
     

 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يتـھـانوإجتماعيــّـات 
 

  
  األستاذ جورج الفغـــالي المحتــرم  –حضـرة المحـامي 

  رئيس اللجنة الوطنية لإلتحاد الدولي للمحامين 
  

  
تـابعنـا عبر وسـائل اإلعـالم خبر افتتــاح   

المنتدى العالمي السادس عشر لمراكز الوسـاطة، 
لشبونــه، حيث  –الذي عقد في العاصمة البرتغالية 

فيه ومداخلـة قيــّـمة، بالشكل كـانت لكم مشـاركة 
والمضمون، فھي المداخلة العربية الوحيدة في ھذا 

  . المؤتمر العالمي
  

إننـا إذ نفخـر بكم، وبالدور الرائد والفعــّـال   
الذي تضطلعون بــه من خالل توليكم مھمة وسيط 
اقليمي للبنك الدولي في منطقة الشرق األوسط وشمال 

ى من خاللـــكم اآلفاق الرحبـة افريقيـــــــــــا، نر
واإلسم العـالي الذي يخطــّـه اللبناني في مختلف 

  . الميـادين أينمـا حلّ 
  
  

مّرة جديدة، يكتب فيھا اسم لبنـان في السجل   
  . الذھبي العالمي، وھذه المرة بفضــلــكم

  
  مع تمنياتنـا بمزيد من التقدم والنجاح المتواصل

  م كم منـا كل محبة واحترال  
 

  جان الياس األسمر
 رئيس مجلس بلدية الحازمية

 ٢٠١٢/  ٧٨تحت الرقم  ٢٠١٢ – ٢ – ٣صادر بتاريخ 
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  معـالي الوزير معـالي الوزير 
  القاضي الرئيس سليم جريصاتي المحترمالقاضي الرئيس سليم جريصاتي المحترم  

  
  

سنـوات من النضـال في حقـل القـانون وفي 
بلوغ المجلس الدستـوري زادتــكم مثـابرة ومتابعة حتى 

األھداف، ونحن لنـا ملء الثقـة بأّن تواضعــكم ومحبتكم 
للخدمة العامة ھي التي قـادتـكم للقبول بھذا المنصب 
الوزارّي، ونؤكد بأننا على يقين تـــــــام بأن معاليــكم 
ستقومون بكل الجھود الدؤوبة لتحقيق مسيرة عمل 
متصاعدة ومستمرة في سبيل المحافظة على حقوق 

 ّ   . ـال وأرباب العمل على السواءالعمـ
  

إننـا إذ نـجّدد فخرنـا واعتزازنـا بصداقتـكم، نؤكد 
على أّن الحـازمية بلدة وبلديـة ومخاتير، تقف دومـاً 
بجـانبكم، وتفخر بإتـخـاذ عـائلتكم منھـا مقراً 
لإلقـامــــــــة، واضعين كل إمكـانياتـنـا بتصرفكم لما فيه 

  .مصلحة الوطن
  

  الوزيـــــــــــــــــــــــــر، معـالي
  

ـالئي أعضاء مجلس     بإسمي الشخصي، وبإسم زم
ـلة  ار ممث ة التج دة ولجن ـاري البل ـازمية ومخت ة الح بلدي
ـكم  ـاني لتبّوئ أحر التـھ ـاليكم ب ن مع ه م ـا، نتوج برئيسھ
ـال  ريم اآلم ى شخصكم الك د عل ل، ونعق دة وزارة العم س

  .عامةالكبيرة لما فيه المصلحة ال
  

  بكل محبة واحترام 
  

  جان الياس األسمر
  رئيس مجلس بلدية الحازمية

 ٢٠١٢/  ١٢٣تحت الرقم  ٢٠١٢ – ٢ – ٢٧صادر بتاريخ 

 إجتماعيــّـات وتـھـاني
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مبلغاً وقدره مليار وواحد وستون  ٢٠١٢بلغ مجموع واردات بلدية الحازمية خالل الفصل األول من العام 
 . مليون وتسعمائة وسبعة عشر ألف ليرة لبنـانيــّـة ال غير

 ٢٠١٢/  ١الفصل / واردات البلديّة  

 ٦٨.٤٣٨.٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية سكن
رسم على القيمة التأجيرية ، غير 

 ٦٥.٧٥٥.٠٠٠ كنس
 ٣٤.٦١٥.٠٠٠ رسم صيانة المجارير واالرصفة

رسم الترخيص لالعالن الدائم 
 ١٥٠.٠٠٠ والمؤقت

 ٣١٢.٩٨٠.٠٠٠ رسم الترخيص بالبناء
رسم استعمال االمالك والمنشآت 

 ١٥.٦٥٤.٠٠٠ العامة للبلدية
%  ١٠دة رسم إنفاق في وجوه محّد

 ٣١.٣٠٤.٠٠٠ لصالح التجھيزات
 ٣٠.٠٠٠ رسم تصوينة

 ١٥.٠٣٨.٠٠٠ رسم إنشاء مجارير وارصفة
 ١٩.٧٣٩.٠٠٠ رسم المرآب

 ٣٢٣.٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن الدائم
رسم اعطاء البيانات واالفادات 

 ٢٠٨.٠٠٠ والدروس الفنية
رسوم وغرامات تسوية مخالفات 

 ١.٥٧٨.٠٠٠ البناء
عالوة على قيمة اجور المخابرات 

 ١٤٨.٢٢٦.٠٠٠ وبدل االشتراك
 ٣٠٢.٦٥٨.٠٠٠ الحصة العائدة لدعم الموازنة

 ٤٠.٤٣٨.٠٠٠ الغرامات 
 ٤٤.٠٠٠ رسم التعمير

 ٥.٠٠٠ رسم التعمير  -غرامة تأخير 
/ محسومات الصرف من الخدمة 

 ٤.٧٣٤.٠٠٠ ثمن دفتر شروط 
مجموع واردات الفصل األول 

ل ل ١.٠٦١.٩١٧.٠٠٠ ٢٠١٢  
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 ٢٠١٢/  ١الفصل / نفقات البلديّة  

 ٩٣.٤٨٤.٠٠٠ رواتب الموظفين
 ٨٣.١٣٦.٠٠٠ اجور االجراء

المكافآت والتعويضات 
 ٤٢.٣٩٦.٠٠٠ والتقديمات المختلفة

 ٧.١٥٧.٠٠٠ اللوازم
بدالت االيجار والخدمات 

 ٩.١٠٧.٠٠٠ المشتركة
المخابرات الھاتفية والبريد 

 ٣.٤١٦.٠٠٠ والبرق
 ٢٤.٥٩٥.٠٠٠ نفقات ادارية اخرى

 ٤.٤١٣.٠٠٠ التجھيزات
 ١٤.٦٧٧.٠٠٠ صيانة التجھيزات واالليات

 ١٧.١٩٥.٠٠٠ النظافة العامة
 ١.٧٥٩.٠٠٠ لوازم التنظيفات

 ١٣.٠٥٧.٠٠٠ المحروقات
 ٤.٩٧٥.٠٠٠ بدالت استھالك الكھرباء

 ٤٧٢.٠٠٠ بدالت اشتراك المياه
 ٥٧.١١٨.٠٠٠ صيانة الطرق العامة
 ٢.٠٥٠.٠٠٠ صيانة شبكة المياه

 ٤.٣١٥.٠٠٠ االنارة العامةصيانة شبكات 
 ٩٦٠.٩٠٥.٠٠٠ إنشاء المباني

إنشاء الطرق العامة واالرصفة 
 ١٩.٦٠٢.٠٠٠ واالقنية

 

 ٧٩.٧٧٥.٠٠٠ نفقات الدروس
 ١٤١.٧٥٠.٠٠٠ مساعدات المعوزين

 ١٤.٠٠٠.٠٠٠ مساعدات االوقاف الخيرية
المساھمة في النشاطات 

 ٣.٨٥٠.٠٠٠ الثقافية
المساھمة في النشاطات 

 ٥.٠٠٠.٠٠٠ الرياضية
 ١.٨٢٢.٠٠٠ االستقباالت

 ٢٠.٩٦٢.٠٠٠ االحتفاالت والمھرجانات
 ٣.٩٨٨.٠٠٠ نفقات التأمين

المصاريف االخرى غير 
 ٦.١٥٥.٠٠٠ الملحوظة

مجموع نفقات الفصل األول 
٢٠١٢  

ل ل  ١.٦٤١.١٣١.٠٠٠  

  
  ١/٢٠١٢بلغ مجموع نفقات بلدية الحازمية خالل الفصل 

مليار وستمائة وواحد واربعون مليون ومئة وواحد 
 .وثالثون ألف ليرة لبنانية ال غير

مبلغاً وقدره عشرة مليارات واربعة ماليين وستمائة  ٣١/٣/٢٠١٢بلغ رصيد بلدية الحازمية لدى مصرف لبنان كما في 
 غير لبنانية ال ئة واثنان وخمسون ليرةوثمانية وثمانون الف واربعما
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  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الــــــــــــــــواردة
  المجموع  ٣/٢٠١٢  ٢/٢٠١٢  ١/٢٠١٢  

  ٤٥٠  ١٣٨  ١٣٢  ١٨٠  منجزة ومسلـّــمة: معامالت المواطنين 
  ٢٠  ٤  ٤  ١٢  قيد اإلنجاز: معامالت المواطنين

  ٥  ٣  -  ٢  اءرخص بن
  ١٢  ٣  ٤  ٥  رخص إسكان

  ٤٩  ١٨  ١٨  ١٣  طلبات مساعدات اجتماعية
  ١٠٣  ٣٣  ٣٧  ٣٣  تعاميم واردة من الوزارات

  مـــــــــختــلــــــــــــــف 
 –مأذونيات  –مراسالت  –عرض اسعار 

  ١٨٦  ٨٦  ٦٠  ٤٠  شكاوى وغيره–اعتراضات 

   

  ـــــــــــــــــــادرةالمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الصــــ
  المجموع  ٣/٢٠١٢  ٢/٢٠١٢  ١/٢٠١٢  

  ٦  ٢  ٣  ١  محضر جلسة مجلس بلدي
  ٧٥  ٢٥  ٢٤  ٢٦  قرارات مجلس بلدي

  ١٤  ٦  ٤  ٤  قرارات ادارية
  ٥٧  ٢٨  ١٧  ١٢  معامالت صادرة الى الدوائر الرسمية 

  مخـــتــــلـــــــــــــــــــــــف
 –م تعامي –رسائل شكر  –دعوات  –طلبات 

  ٩٢  ٤٤  ٢٨  ٢٠  اعالنات –مراسالت  –انذارات 

 المعامالت اإلداريـّـة
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  التحسينات كشف مستمر لمراقبة: المطاعم
  . خصوصاً في أوقات الذروة           

  

  تركيب عّدادات على جميع المولدات العاملة ضمن نطاق الحازمية  وتصويرھـا عند بداية ونھاية : المولّدات
  يرة وفقاً لتعليمات وزارة الطاقة، تماشياً مع التعاميم الصادرة عن وزارتي كل شھر إلصدار التسع            
  .قتصاد وتنفيذاً لقرارات معالي وزير الداخلية والبلديات المتعلقة بھذا الموضوعالطاقة واإل           

  

  كشف مستمر عليھا بغية التشديد على النظافة العامة وصالحية المواد الغذائية : السوبرماركات والمالحم
  ، القتصاد والزراعةوااللتزام بالتعاميم والقرارات الصادرة من قبل وزارتي ا                              
  ورفع تقارير يوميـّـة مفصــّـلة وموثقة بالصور وأفالم الفيديو المتعلقة بھذا                               
  .الموضوع                            

  الكشف مع المھندسين المختصين على بعض العقارات التي يتقدم اصحابھا بشكاوى تتعلق  :مواقف السيارات
  . بالمواقف وايجاد الحلول المناسبة حتى وان كانت مؤقتــة                      

  

  الكشف باستمرار على الورش العاملة ضمن نطاق البلدة  وتنبيه المسؤولين عنھا والعمـّـال  :الورش والمباني
  ة بل ابقائھا داخل فيھا على ضرورة عدم وضع األتربة واألحجار على الطرقات العام                     
  على  اتخاذ أقصى اإلجراءات الالزمة للحفاظالعقار وتغطيتھا بشكل دائم تفادياً النزالقھا  و                     
  . السالمة العامة                    

  :شكوى مقســّـمة على الشكل التـالي ١٤تـمـّــت معـالجة 

  روائح مزعجة ١   بانياقالق راحة وشكاوى مختلفة تتعلق بالم ١٠

  مواقف سيارات ٢    طرقات  ١

 المراقب الصّحي

من أبرز األعمال التي قام بھـا المراقب الصحي خالل 
  ٢٠١٢/  ١الفصل 
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ً بأبنائھا، ليس فقط من الناحية اإلنمائيّة، بل  ألّن شعار بلدية الحـازمية، كان اإلھتمام دائما
ً في المالك البلدي يقوم  ً صحيـّــا من الناحية الصحيّة واإلجتماعيّة ايضاً، تـّم تعيين مراقبا

ال التجاريــّـة ومستودعات األغذية العاملة ضمن نطاق بالكشف الدوري على جميع المح
  البلدة، 

وبالفعل، فقد استطاعت الحـازميــّـة أن تتجنــّـب أزمة المواد الغذائية الفاسدة من خالل الكشف الدوري وتحرير محاضر   
ف كـان وكيف أصبح بعد المتابعة كي: الضبط بحق المخالفين، ولعـّل الصور التاليـة أكثر تعبيراً من الكالم عن واقع الحال 

  . المكثــّــفة من قبل األجھزة العاملة في البلدية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  وبعده ... نماذج عن المستودعات قبل الكشف 

  محاربة المواد الغذائية الفاسدة
!ألننا ننتمي... ألننا نھتم 
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  :يـــقوم جھاز الشرطة بمھامه األمنية الروتينية

تــأمين السير في جميع الشوارع والساحات  •
  العامة 

تــأمين السير أمام مداخل الكنائس  أثناء  •
ً خالل القداديس واألفراح وال مآتم، وخصوصا

 . فترة األعيـاد
تــأمين السير أمام مداخل المدارس وأثناء  •

كھرباء  –مياه (أشغال وأعمال البنى التحتية 
 .... ) ھاتف  –

إجراء دوريات متواصلة للكشف على جميع  •
.... ) ترميم الشقق  -بناء   –سير ( المخالفات 

إضافة الى الكشف على مخالفات الورش 
توفير الحماية العامة أو عدم وجود  لجھة عدم

 تراخيص وخالفه 
 . باإلضافة الى اتمام انجاز معامالت المواطنين لدى الدوائر الرسمية والوزارات المختصة •
  

يقوم جھاز الحراس بالمھام المطلوبة منه على 
أكمل وجه، وبالتالي تنعم الحازمية خصوصاً في 
فترات الليل باألمن واإلستقرار، أّمــا أعمال 

  :الحراسة الروتينية فھي على الشكل التالي
تأمين دوريات ضمن نطاق البلدة من الساعة  •

السابعة مساء ولغاية الساعة السادسة صباحاً 
مراقب الحراس اجتماعات دورية لتفعيل ويعقد 

  . أداء الحراس
 –أفراح (قمع المخالفات ويؤمن جميع المناسبات  •

 ... )مآتم 
 . تلبية اإلتصاالت الواردة من قبل المواطنين •
قمع الدراجات النارية الغريبة عن البلدة،  •

والسماح فقط للمطاعم والمؤسسات المرخص لھا 
 . بلدةبتسيير الدراجات ضمن نطاق ال

الطلب من جميع عمال البناء عدم الخروج بعد   •
   . الساعة التاسعة مساء

 الشرطة والحراس

  مراقب الحراس سامي كركي وعناصر جھاز الحراس في بلدية الحازمية
  خالل استقبال غبطة البطريرك مار بشاره بطرس الراعي

مفّوض الشرطة وبعض من عناصر الجھاز في مكتب رئيس المجلس 
  .لدي قبيل اإلجتماع الدوري معه لتقييم األعمالالب
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يعتقد البعض أّن الحـازمية ھي مدينة حديثة العھد، لكنـــّھا قد 
، تتمتــّـع بطبيعة بالفعل رابضة في قلب لبنان منذ آالف السنين

) جمعية بلدتي(ارتأى السيد شاكر نون . غنــّـاء وبآثار عريقة
ألكبر  مقراً أحد أھم المتاجر الذي يتخذ من الحازمية (وسبينس 
أيا التعاون مع بلدية الحازمية لتنظيم يوم بيئي ، ارت)فرع له

ثقافي ترفيھي، يتعّرف فيه اللبنانيـّـون، من أّي منطقة انتموا، 
الى عراقة الحازمية وأصالتھا، ھذه البلدة التي تتخذ لھا شعاراً 

  . مدينة العراقة والتطّور

  

بالفعل احتشد حوالي مئة شخص، ليمشوا في الحازمية، فكان 
من سبينس بإتجاه كنيسة مار روكز واألسواق اإلنطالق 

التجارية في البلدة، وبعدھا نحو قناطر زبيده األثرية والسد 
  .المميــّـز، حيث كان الغداء في أحضان الطبيعة

 إكتشف الحازميــّـة

 بطاقة الدعوة

 خ يوسف حبيش مرحباً بالحضور، باسم بلدية الحازميةنائب الرئيس الشيترويقة تقدمة سبينس
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  إكتشف الحازميــّـة
تـابع

 بقـلم المختار ايلي الغاوي  منــّـا وفينـا

رئيس لجنة البيئة في بلدية الحازمية يلقي  –السيد أسعد كنعان 
كلمته حيث شّدد فيھا على أھميــّـة الحفاظ على بيئة نظيفة 
ً الضوء  وخضراء لما فيھا من فوائد لإلنسانية عموماً، ملقيا

 . على أھم وآخر اإلحصائيات في ھذا المجال

  مدينـة العــراقـة والتــطّور   :الحــــــازميــّـــــــة 

ألننـــا متجذرون بالتـاريخ، نفخـر بإختيـار قنـاطر   
زبيده األثريــّـة شعاراً لبلدتنـا، ھذه القنـاطر التي كـانت في 
الماضي ممر عبور يجمع بين كافة البلدات وتروي بيروت 

لى مضمونھـا، فھي بأعذب مـاء، ال تزال اليوم محافظة ع
شامخـة تجمع بين أبناء المتنين وتروي ظمأ كل عطشان 

  للتاريخ والعراقة، 

ت أھم بطـّن مدينتنـا في تطّور مستمر استقوأل  
  المستثمرين في لبنـان فإتخذوھـا مركزاً ألعمالھم الزاھـرة، 

وألّن اإلتـحـاد يولـّــد القوة، إتحدت جھود جمعيــّــة   
بلدتي الرائدة في مجال اإلكتشافات البيئية المميزة، 

أھم المراكز التجارية، وبلديـّـة الحـازميّـــة    Spinneysو
لنكتشف معـاً جمال وعراقة واصالة 

  . حـازميـّــتـنـــــــــــــــــــــا

  جان الياس األسمر   
  مجلس بلدية الحازمية رئيس 

 

مسؤولة (المحامية سندرا الشامي   –) جمعية بلدتي(السيد شاكر نون 
) رياضي الحازمية األول(السيد انطوان مونس  –) لجنة الرياضة

 .يتقدمون المسيرة ويقودونھا في شوارع البلدة
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فرع الحازمية بإشراف  –لمنـاسبة عيد الطفل، أطلقت الھيئة الوطنية للطفل اللبناني 
شعري / راة بين أبناء البلدة وطالب مدارسھا، حول أفضل نص نثري البلديــّـة مبا

  ، )شعار الحازمية(وأفضل رسم عن قناطر زبيده األثرية 

وبعد ورود عدد كبير من المسابقات الى دار البلديــّـة، إجتمع رئيس المجلس البلدي السيد جان الياس األسمر بأفراد 
  . التي فرزت النصوص والرسمات وصنــّــفت الفائزين اللجنة المنظمة وتعـّرف على لجنة الحكم

ً دور العنصر النسائي في الشأن  ھنــّــأ الرئيس بداية زميلته السيدة سيلفيا دعيبس على مبادرتھا ونشاطاتھا مثمـّــنا
السيدة دعيبس العام، معتبراً أن دور المجلس البلدي انما يكون بإيصال رسالة أمل وحب وتفاؤل دائم وھذا ما تقوم به 

مع زميالتھا، وللمناسبة حّث لجنة تجار البلدة على اقامة عدد من النشاطات مؤكداً استعداد البلدية لمتابعة دعم التجار 
  . ولجنتھم كما جرت العادة

  

قبل بدء عملية الفرز والتصحيح طلب 
الرئيس عدم التمييــز بين طالب وآخـر 
أو مدرسة دون سواھا مشّدداً أن يبنى 

  . لتقييم على اسس علميــّـة بحتةا

:  تــألفت اللجنـة األدبيـّــة من األسـاتذة 
سعاد سعاده  -بان األسمر  وفاء قر
سامي يوسف مطر ، لكّل منھم ، صادر

باع طويل في التعليم وعمق في اللغة 
العربية، فجاءت النتائج على الشكل 

  : التالي

  

  :فئة الشعر 

  استعارات جميلة ولغة جيدة وأسلوب جيد بوجه عام   -صور جمالية      :صوفي آدم .١
  )ثانوية السيدة للراھبات األنطونيات(

  لمحة تاريخية ووطنية وأسلوب جيد وواضح       :نور الغاوي .٢
  )ثانوية السيدة للراھبات األنطونيات(

 ٢٠١٢مسابقة التميـّــز 

سيلفيا  –تيريز خوري  –لور صفير  –ميراي عطوي  –جوزيت نايفه : يبدو في الصورة السيدات 
 وفاء األسمر والمنسق اإلعالمي لبلدية الحازمية روي حرب –دعيبس 
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  تتكلم  عن القناطر وجمالھا  -أسلوب جيد       :جوليا الزين .٣
  ) مدرسة اإلليزيــــــــه(

  : النـثـــــــــر  فئة

  تركيب صحيح  –أدب ولغة /  تاريخ القنـــــــــــاطر     :عقل جرجس .١
  )ثانوية السيدة للراھبات األنطونيات(

  

 ساميا معلوف -ميراي عطوي  : أمــّـا اللجنة المولجــة إصدار نتـائج مسـابقات الرسم فتألفــت من السيدات 
  : لحقل فكـانت النتائج على الشكل التـاليو جوزيت نايفه وھّن ناشطـات في ھذا ا 

  : تسـاوى في المرتبة األولى 

  مدرسة اإلليزيــــــــه/ خلق وإبداع خصوصاً في التفاصيل   :كريستوفر قحوش .١
  
١. Belje Talvizian:     مدرسة اآلباء المخيطاريين/  خلق وإبداع خصوصاً في التفاصيل  

 
  Elysée.  من الظالل يض ما يضفي رونقاً تمازج رائع بين األسود واألب  :ألين عطا .٢

 

  ٢٠١٢مسابقة التميـّــز 
تابع

رئيس المجلس البلدي جان الياس األسمر مترئساً جلسة اللجان 
من (لمسابقات ويبدو في الصورة إلنتقاء األفضل من بين ا

ساميه  –جوزيت نايفه  –لور صفير  –ھوفل بربريان ): اليمين
 تيريز –سيلفيا دعيبس  –روي حرب  –ميراي عطوي  –معلوف 

  وفاء األسمر - كلود النبي   –خوري 
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مسؤولة لجنة الشؤون  –عضو  مجلس بلدية الحازمية (ألقت السيـّدة سيلفيا دعيبس 
كلمة شكر وتقدير لرئيس المجلس البلدي السيد جان ) الثقافية والمھرجانات في البلدة

  : األسمر، أبرز ما جاء فيھا 

  
أعمال كثيرة يطول الحديث عنھا ، أحالم تحققھا بصبر وايمان، بعھما صفاء الروحكالموج تھدر عطاًء ومحبـّـة  من
  رجل يعطي ويعرف كيف يزرع البسمة في قلوب كساھا اليأس . بجمل قصيرة

  بإعتقادنا أن في جعبتك الكثير من اإلمكانات والقدرات 
  ة األرمنفرع الحازمية وصليب اعان -مع شكر الھيئة الوطنيــّـة للطفل اللبناني  

  وسيدات لجنة الثقافة والمھرجانات في البلديـّــــة  
  

 

  

  

  

  

    

  ٢٠١٢مسابقة التميـّــز 
تابع
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  ٢٠١٢مسابقة التميـّــز 
تابع
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  :  منــّـا وفينـا 
  بقلم المختار ايلي الغاوي

  الحازمية  – ٨/  ماروني    -آل أبي كنعان  

الى الحازمية  توفيق سليمان ابي كنعانجاء 
، ھو متزّوج من السيدة شفيقة  ١٩٠٠بداية العام 

مولود في بلدة عبيه عام  –سمعان كنعان 
 –سليم : ، له من األوالد أربعة ذكور ١٨٨٥

مارون، ومن اإلناث  –بشاره  –جوزف 
عمل في امالك  .روزالين زوجة ابراھيم خيرهللا

ارة في تلك الفترة، وكيالً لھا وزارعاً اإلم
منزله الذي  ااشترى ارضاً وبنى عليھ. ألراضيھا

  . ما زال قائماً حتى يومنا ھذا
  

ابنة  –متزّوج من السيدة جوليات زكريا عيد  :سليم توفيق ابي كنعان
  . سھام - الياس   –جورج  –ريمون : ولھما اربعة اوالد  –الحازمية 

  
ھو اإلبن البكر، متزّوج من السيدة ليلى طربيه ولھما  :انريمون سليم ابي كنع

قرب (أّسس أوالً مدرسة الحازمية الجديدة التي كان مقّرھا بناية سلھب . ابنتان
عمد بعدھا الى تأسيس . فكانت من اوائل المدارس المھنية) كنيسة مار الياس

حاب المدارس انتخب لدورات عّدة نقيباً ألص.   LUCالمعھد اللبناني الجامعي 
انتخب عضواً في مجلس بلدية الحازمية لثالث دورات . المھنية في لبنان

وھو من الناشطين في الحقل اإلجتماعي )  ٢٠١٠ – ٢٠٠٤ – ١٩٩٨(متتالية 
  . والتربوي واإلداري والمالي

  
متزوج من ابنة عمه نھاد بشاره ابي كنعان، وله ثالثة  :جورج سليم ابي كنعان

  .بنات
  

متزّوج من ايلين جوزف كرم، لھما من األوالد ذكوراً  :ليم ابي كنعانالياس س
 ً أّسس شركات عدة من بينھا شركة يونيمار . عمل في لبنان وخارجه. واناثا

  . لمكافحة الحشرات والقوارض
  
  
  

: متزوج من لطيفة كنعان ولھما من األوالد خمسة  :جوزف توفيق ابي كنعان
  .عايدا وراشيل –المرحوم شربل  –ايلي  –طوني 

  
ولھما ) ابنة البلدة(متزوج من الماظة نقوال سماحه   :بشاره توفيق ابي كنعان

نھاد  -بشرى زوجة عصام الھبر   –آمال زوجة كميل رعد : اربعة بنات 
  .منى –زوجة جورج ابي كنعان 

  
ما ابنان توفيق متزوج من جوزفين عماد، ولھ : مارون توفيق ابي كنعان 

 .مارياحدة ووشربل وبنت 

   ٥الحازمية  - بروتستانت  / آل بربريـان 

  

  

  

  

  

 – ١٨٩٨(والدته طاكوھي يازيجيان  -  ھوفل ديونيا بربريان
جاء الى لبنان بعد مجازر  اإلبادة األرمنية والظلم ) ١٩٨٩

انتيك تزّوج من . الذي لحق بھم في تلك الحقبة من التاريخ
غريبيان وله من األوالد اثنين آكوب واوسب وبنت وحيدة اليس 

أمـّـا تاريخ مجيئه الى الحازمية فكان في . زوجة ھايك بيطريان
  . اواخر العشرينيات حيث سكن مع عائلته في محلة الشفروليه

متزوج من ) ٢٨/٢/١٩٩٣ – ١٩٢٥(  :أكوب ھوفل بربريان
ل وسيفاك وابنة وحيدة آني اناھيد قنطارجيان، لھما ابنين ھوف

  . ولھما ولدان - ايطالي الجنسية –متزوجة من السيد مايكل زلو 

متزّوج من السيدة . ١٩٦٤مواليد عام   : ھوفل اكوب بربريان
عمل . آني ومايكل: ريما ميشال خليفه ولھما من األوالد اثنين

في حقل الذھب، ) أو ھوفيك كما يعرفه ابناء الحازمية(ھوفل 
محالً لبيع المجوھرات في البلدة، كما يملك عدداً من ولديه 

خاض . المولدات الكھربائية وله اياد بيضاء على ھذا الصعيد
ھو من . وفاز بالعضوية ٢٠١٠اإلنتخابات البلدية في العام 

الناشطين في المجلس البلدي ومن الناشطين اإلجتماعيين في 
  . البلدة، لما له من خدمات جلّى فيھا

. متزوج من السيدة مادلين اشكيان  :كوب بربريانسيفاك آ
  . مسافر منذ سنوات عديدة، يعمل خارج لبنان

مھاجر . ١٩٣٠ –من مواليد بيروت  :أوسب ھوفل بربريان
  ).روبن(الى فنزويال وله ولد واحد 
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تحتفلون بإفتتـاح اليوبيل الذھبي لثانويتـكم العريقة في 
الحـازمية، وقد تخّرج منھا أجياٌل حملت راية الثقافة 

   والحضارة فنشرتـھـا في المجتمع اللبنـاني،

غرستــم في بلدتـنـا أرزة، كبرت فشمخت في 
سماء العلم والمعرفة، وأصبحت احد أبرز 
األعالم الفكريـّــة التي نفتخر ونعتز 
بإحتضانـھـا ضمن النطاق الجغرافي 

  للحـازميـّــة، 
  

  األخت الرئيسة،
  

في عھدكم، إستكملت مسيرة 
التطّور، فتوســّـعت المدرسة، 

تــذة واستقبطت ألمع األسا
وأمھرھم، وال زالت تضخ 
روح المسؤولية والتنشئة على 
الفضائل المسيحية في نفوس 

  طالبھـا، 
وألنــّـنـا نعتبر ھذا الصرح 
العلمي المميّز بإدارته 
وراھباته وھيئته التعليمية، 
  أرزة يستظل أبناءنـــا بفيئـھـا، 
وألنــّـكم ، بشخصكم الكريم، 
كاألرزة الشامخة التي تعرف 

يف تتحّدى العواصف ك
وتصمد في وجه الرياح 
والظروف الصعبة لتعطي 

  أفضل ما لديھـا، 
  

ً بلديـّــاً، وبإسمي الشخصي  نقّدم لكم، بإسم الحازمية، بلدة ومجلسا
ھذا الصرح العريق، فتكون رمزاً   أرزة لبنانية لتغرس في أرض

ملين آ، للحضارة والتطّور وھو ما اردنـاه شعاراً لبلدتنا الحبيبة
لثانويتكم الموقرة مزيداً من التطّور والتقّدم والنجاحات المستمرة

يصافحان ناديا . الرئيس جان الياس األسمر وعقيلته د
اللبنانية األولى السيدة وفاء سليمان واألخت فيليسيتيه 

خوري خالل قداس اليوبيل  هضو واألخت الرئيسة نزھ
الذھبي الذي أقامته ادارة ثانوية السيدة للراھبات 

 .األنطونيات في الحازمية

  : األنطونيّة 
 نصف قرن من العطاء في الحازميّة



 

  ٢٦: ص                   ٢٠١٢الفصل األّول *   مجلــّـة الحازميــّـة   
     

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  Guinnessالحازميـّـة رسمياً في 

From: rmt@guinnessworldrecords.com 
Date: Wed, 21 Mar 2012  
Subject: Guinness World Records-Tracking Id:40140 
 
Dears, 
 
Thank you for your enquiry.  

I have been able to review your claim and I am pleased to confirm that 
this is a new Guinness World Records achievement for the longest 
sandwich.  
 
Congratulations on receiving this record and becoming a Guinness 
World Records holder.  
 
Written confirmation and a certificate is currently on its way to you, 
so please do confirm that you have received this when you do.  
 
Many thanks for your patience during this process and congratulations 
once again!  
 
 
 



 

  ٢٧: ص                   ٢٠١٢الفصل األّول *   مجلــّـة الحازميــّـة   
     

 تشحيل وري لتبقى األشجار بأفضل حلــّـة

 من الصخر على محيط الغرس الجديد دوائرانشاء 

 تفريغ تراب زراعي في الفسحات الكائنة تحت االجسور

  أشغـالــُــــنـــا



 

  ٢٨: ص                   ٢٠١٢الفصل األّول *   مجلــّـة الحازميــّـة   
     

 تحت الجسور  - تصنيع وتركيب بواية من الحديد 

طريق القصر البلدي -حفر وتـمديد قساطل لتصريف مياه األمطار  

 إزالة الصخور واألتـربة عن جوانب الطرقات من جّراء العواصف

  أشغـالــُــــنـــا



 

  ٢٩: ص                   ٢٠١٢الفصل األّول *   مجلــّـة الحازميــّـة   
     

 

طلعة / مارت تقال   -حفر وتركيب قساطل لتصريف مياه األمطار 
 ابولو مع تركيب القطاعات والريكارات الالزمة

 فك زينة الميالد من الشوارع وتخزينھا في المستودع الخاص

  أشغـالــُــــنـــا



 

  ٣٠: ص                   ٢٠١٢الفصل األّول *   مجلــّـة الحازميــّـة   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 تركيب اشارات  على مختلف جوانب طرقات البلدة  تسھيالً  وتنظيماً للسير وللمرور

تزفيت وترقيع الحفر الواقعة ضمن 
ة شوارع البلدة والناجمة عن كثاف
السير واألمطار لتبقى طرقات 
الحازمية أھالً إلستقبال أبنائھا 

 وزوارھا

  أشغـالــُــــنـــا





 




