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 إعداد وتـــنفيـــذ  :

حرب . روي ج  

   رئيس مجلس بلدية الحازمية :فكرة
س األسمرس األسمرجان الياجان اليا   

مع الشكر الجزيل لكل من ساهم في جميع األعمال 
 بغية تنفيذ وطبع هذا التقرير

 
 ونخص بالشكر

  السيد جورج مهنــــــا
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  شـكرًا من القلب .... جمعية بيروت ماراتون 
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  آات وأآبر المشاريع في لبنانتحتضن أهم الشر: الحـازميــّــــة 

  

Lexus  -  Foutaym – Solidere : Uptown  
  

 
  .تشهـد الحـازمية في هذه الفترة مشـاريع عديدة من المتوقع أن تكون األآبر واألهم في لبنـــــان

  
 اليابانية تتـخذ Toyota  و Lexus الوآيل الحصري لسيارات BUMCشرآة 

 الذي من المفترض أن يكون المرآز األهم في من الحـازمية مقرًا لمشروعهـا
 اتيتألف هذا المرآز من ثالث طبق .Lexusالشرق األوسط لسيارات 

  .مخصصة للمواقف ولصاالت العرض والمكاتب
  .   تقريبًا٢ م٣٣٫٦٠٤ مسـاحة البنـاء – ٢ م٦٫٥٥٠مسـاحة العقار حوالي  

   .المشروع مرخص وقيد التنفيذ حـاليــًا
  

بي للبلدة يشهد أعماًال في المشروع الذي تملكه وتنفذه شرآة الفطيم  المدخل الغر
 ألف متر مربع ٤٠يشاد على مساحة ) Beirut city بإسم -مجمع تجاري  (

 .  ألف متر مربع٢٠٠بمساحة بناء تقارب 
 

جنبية والمكـاتب باإلضافة الى خمس يضم هذا المجمـّــع مرآزًا تـجـارّيًا ضخمًا، صاالت سينما، وفروعًا لمعظم سالسل المطاعم األ 
  . المشروع مرخص وقيد التنفيذ حـاليــًا  . طوابق مخصصة للمواقف

 
Spinneys أحد المتـاجر المشهورة، إتـــخذ من الحـازمية مقرًا إلفتتـاح فرع جديد لـه، تحديدًا على الطريق الرئيسي المؤدي الى فرن ،

  ) المشروع قيد الترخيص حاليًا( .    للمواقف٢م٢٣٫٠٠٠ وحوالي ٢ م١٠٫٥٠٠اء تقارب الشباك، وبدأت األعمال على مسـاحة بنـ
 الجديد، يعود للشرآة الوطنية للمشاريع العقارية في وسط البلدة سيقام قريبًا ويعرف بـ –المشروع األبرز، وهو المشروع القديم 

Uptown Beirut متر مربع وهو سيكون بإدارة سوليدير، علمًا بأن اإلعالن ٩٥٫٠٠٠ ويضم مجموعة ابراج ستــُـــشاد على مساحة 
  . النهـائي لبدء األشغال في هذا المشروع سيتم خالل األشهر الستة المقبلة

  ٢م٣٥٫٠٠٠يضم هذا المشروع سوقًا تجاريًا وابراجًا سكنية ومكاتب باإلضافة الى فسحات خضراء تنـاهز مساحتها 

  .المشروع قيد الترخيص حاليًا
  

ضحت الحازمية اليوم من أهم المدن اللبنانية، نتيجة السهر على تأمين أفضل أ
التسهيالت للمستثمرين، إضـافة الى إنـجـاز واستحداث أهم شبكة متـكـاملة من البنى 

  .التحتية والفوقية لخدمة المستثمرين والسكان
ل المخلة باألمن في الشق األمني، تشهد الحازمية استقرارًا تامًا، وشبه انعدام لألعما

نتيجة سهر مسؤولي وعناصر جهازي الشرطة والحراس في البلدية بالتعاون مع 
 .األجهزة األمنية المختصة في الدولة اللبنانية، خصوصًا في فترة الليل

  
جميع هذه العوامل تدفع المستثمرين الى اختيار الحازمية بالدرجة األولى لتنفيذ 

  . المدينة األفضل للسكنمشاريعهم المهمة، وتجعل منها 

 مشروع الفطيم

LEXUS 
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  مراحل العمـــــــــل  :  ســـــــــــــاحـــــــــــــة الشهـــــــــــــــداء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

بدء عملية الحفر إلنشاء الرصيف 
  وترآيب البوردير

  رئيس المجلس البلدي 
  يشرف على حسن سير العمل

  نزع البالط القديم

  ترآيب البالط الجديد 
  وضع الصخر الضخم مكانه

  
  

   ٧٧إتــخذ مجلس بلديـّــة الحـازمية قرارًا حمل الرقم 
   ٦/١١/٢٠٠٧بتـايخ 

حيث قضى بتسميـــة الحديقة الكـائنة في سـاحة الحـازمية 
  حديقة الشهــداءبإسم  

  . تكريمًا لذآرى شهداء البلدة
  

  بدأ العمل وأصبحت الحديقة جاهزة
  . وهكذا تــّمت مراحل التنفيذ
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    تابع -مراحل العمل  : ســـــاحــــــــة الشهـــــــداء  

 

  
  
  
  
  
  
  
  تبليط جدران الحديقة  

  تبليط مدخل الحديقة

  أعمال التشحيل

  وضع تمثال السيدة العذراء في مكانه

  استحداث وطالء درابزين حديد

  !تخـليدًا لذآــــــــرى شهدائــــــــــــــنــــــــــــــــــا  
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  مكيــّــــفات جديدة :  يـّــــــــــــة  مار روآز   وقف  رع

  
  واجبنـــــــــا المســاعدة                                               

  
 الكنيسة تجمع وال تفرق، فكيف الحال بكنيسة مار روآز الرعائية

  التي جمعت حولهـا الحـازمية منذ ما قبل تأسيس البلدية، 
لبلدي ال يكتـمل إال بمشـارآة المجتمع الذي يتــألف وألّن العمل ا

  منه،
ونظـرًا لحـاجة آنيسة مار روآز الرعائية الى استـحداث جهـاز 

  التكييف فيهــــــا، 
  

 ١١/٩/٢٠٠٩ تاريخ ١٢٦إتخذ مجلس بلدية الحـازمية القرار رقم 
 ل ل  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠القاضي بتقديم مساعدة لوقف الرعية بقيمة 

  )ليون ليرة لبنانيةعشرين م(
  

يد شربل آميد ترآيب المكيـّــفات المتفـّــق وبالفعل، فقد بدأ الس
عليهـا مع األب أنطوان مقصود والمهندس جوزف الفغالي وإجراء 

  .صيـانة وتمديدات لبعض المكيفات القديمة
 مجمل قيمة األعمال، صرف ـّ وألن المبلغ المرصود لم يغط

 ١٨٤ بموجب القرار مبلغًا إضافيـّــًاـة مجلس بلدية الحـازميـّــ
  . ١٧/١٢/٢٠٠٩تاريخ 

  
  
  
  
  
  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مدرسة مار روآز
 ١٩٣٤العام 

     ل ل ٢١٫١٣٥٫٠٠٠: وعليه فقد أصبح المبلغ اإلجمالي المقّدم لوقف رعية مار روآز 
 واحد وعشرون مليون ومئة وخمسة وثالثون ألف ليرة لبنانية ال غير
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  من اولويــّـاتــنــــــــــــاالبيئــة  

  
  حدائق تحت الجسور 

  
اإلزدهـار المضطرد الذي تشهـده الحـازمية في السنوات األخيرة 
، على صعيد المشـاريع العمرانيـّــة، لم يثـنـهـا عن اإلهتمام بالبيئة

  . فــتـبدو مزدانـة بمداخلـهـا ومستـديراتـهـا وحدائقهـا
ال يكتفي المجلس البلدي بهذا القدر، بل رفعت البلدية مراسالت 
الى آل من وزيري البيئة والزراعة تناشدهم التـعـاون معهـا 

  . للمحافظة على البيئة في الحـازمية ولتفعيل اإلهتمام بهـا
  

 فغرست ما يزيد عن ثالثة آالف شجرة في ١٩٩٨أطلقتـهـا بلدية الحـازمية منذ العـام حملة تشجير واسعـة النطـاق 
  .مختلف أرجـاء البلدة واتــخذت من شجرة الزيتـون شعـارًا لهـا لمـا لهذه الشجرة من قيــم ومعـانٍ 
لف المناطق اللبنانية يزدحم الطريق المؤدي لقناطر زبيده األثرية والمعروف بالطريق البيئي، بالرياضيين من مخت

لممارسة رياضة المشي في المتنفس البيئي شبه الوحيد، ويسعى المجلس البلدي للمحافظة عليه والى إعطـائه األهمية 
  . القصوى من خالل حملة استمالآات ستبدأ قريبًا

  
الفسحـات الكـائنة تحت الجسور تحّولت من مكب للنفايات الى حدائق 

ع عديدة من الزهور واالشجار لتستقبل سكـان غنـّــاء تضــّم أنـوا
  .البلدة وّزوارهـا

رئيس مجلس بلدية الحازمية، جان األسمر، أوضح أّن هذا العمل تــّم 
بالتـعـاون والتنسيق بين بلدية الحازمية، فرنسبنـــك ولجنـة تجـار 
البلدة، حيث تـّم اإلستـعـانة بأخصـائيين ومهندسين زراعيين لتسوية 

 وغرس الـالزم باإلضافة الى تلبيس الجدران الخارجية األرض
  . بالحجر الطبيعي إلضفاء رونق مميـّز

  
وألن األعمال البيئية ال تقتصر عند حدود التشجير، اهتمت بلدية الحازمية بالبنية التحتية وخصوصًا بإستكمال شبكات 

  . بالتـالي ال توجد أي جورة صحية في البلدةالصرف الصحي وانشاء شبكات جديدة ال سيما في الشوارع المستحدثة و
تسعى بلدية الحازمية جاهدة مع المعنيين إلنـهـاء المشكلة الناتجة عن عدم وصل مجارير البلدات المجاورة من أعالي 
المتنين بالمجرور الرئيسي والتي تصب في مجرى نهر بيروت ما يشكــّـل ازمة بيئية آبيرة تشّوه المناظر الطبيعية 

  . شكل مستنقعًا تتكاثر فيه القوارض والحشرات والزواحف على انواعهاوت
األسمر يؤآد أن بلدية الحازمية تقوم بتلزيم عملية الرش الى احدى الشرآات المحلية، وهي ستعمل فور حل هذه 

سماك النهرية المشكلة الى المباشرة بتنفيذ مشروع البحيرة الطبيعية التي من المقرر أن تضم مجموعة آبيرة من األ
  .وتؤمن مياه الشرب للطيور والحيوانات المقيمة

  
، وتأآيدًا .أصبحت الحازمية، بالفعل رمزًا لتمازج الحضارة والعمران بالبيئة والفسحات الخضراء، ومثاًال يحتذى بـــه

 نيو مارت تقال، إنشـاء فرضت بلدية الحازمية على األبنية التي تشـاد حديثًا، خصوصًا في منطقةعلى هذا الموضوع 
  . تكنة قرميد على سطحهـا للمحافظة على طابع المدينة اللبنانية

 

 الدراسة المعدة لحدائق تحت الجسور
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We care because we belong 

   ٢٠٠٩ / ٩ / ١٧  في شبيبــة الحـــــازميـّـــةمميــّـز جدًا ل لقــــــــــــاء 
  

  لجنة تنظيمية وتحضيرات للقاء آخر في المستقبل القريب
  
  
  

لمجلس رئيس ا(بعدمـا لمس السيد جان األسمر 
والتشاورية من خالل الزيارات العائلية ) البلدي

، حازميةالتي يقوم بها مع بعض فعاليات ال
واصل عارف والتحاجة الى خلق مجـال واسع للت

  بين شبيبة بلدة الحـازمية، 
بادر بصفته الشخصية  الى دعوتـهم لحفل 
عشـاء آنـواة لبداية التـعـارف  في ما 

  . بينهم
  

  
 حيث التقوا برئيس واعضاء المجلس البلدي ،ًا وشابة من الحازميةشاب ١٥٠نحو الدعوة لبـــّـى هذه   

  .في مناسبات قـادمةلقاء آخر على وقد اتفق الجميع  وبمختاري البلدة وبعض من فعالياتهـا،
  : ــــــــــــا آلمة معبــّـرة من أبرز النقـاط التي وردت فيهـــــــــــــــفي المناسبة ألقى السيد جـان األسمر 

  
 الحـازمية بلدتـنـا، يجب أن نفخــر بهـا وأن تجمعنـــــــــا 

 
ضرورة احتـرام إختـالف اآلراء والنظرة السياسيــّــة وقبول الفريق اآلخر، ألن هذه  

 . الدعوة ال تمت الى السياسة بصلة بل هي محض اجتماعية هدفهـا تواصل وتـعـارف
  
 مع واصل محبة وألفـــةالتواصل الذي نأمله هو ت 

  بلدتنا الحازمية ومع بعضكم البعض
  
يجب أن نهتم ونتعـاضد ألننـا ننتمي الى هذه  

الخليــّــة التي اسمهـا الحـازمية والتي مهما آبرت 
 نكبر بها ومعها ونبقى أبنـاءهـا

  
  الحـازمية دائمًا واوًال  :وختم قـائًال  

 ـــوة بطـــاقة الدعــ
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  ـــلالحفــــــــ   صـــــــــــور  من

  
  
  

    

Synergy Band  
  وسيم النوار– طوني دعيبس -فارس عيراني  

  مع بعض اعضاء اللجنة المنظمة
  روي حرب–شربل حبيش .  م–ميشال األسمر . م

 عريف الحفل/ روي النبي 

  متسلــّـق الجبال بسام مارون صفير السيد جان األسمر متوسطًا 
 والسيدة سيلفيا دعيبس

 هبة غنائية من الحازمية مو-عبدو ابو ملهب  

  
  المهندس

   ميشال األسمر 
  مرحبًا بالحضور
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  صـــــــــور 

  
  من الحفـــــــــــــل                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  المميزمن أجواء الحفـــل

 وللحصول على نسختكم من دليل لمزيد من التفاصيل والصور 
   زوروا موقع بلدية الحازمية–شباب الحازمية 

www.hazmieh.gov.lb 
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  إفتتــــــــــــاح وصــــــــــلة  طريق 
  

    القصر البلدي الجديد-  سحيماال
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  سيداتي، سادتي 

  
هذا هو ...  نـاه بثـانٍ  آلما ازحنـا ستارًا عن مشروع، ألحق  

  . ستمراراإلشعارنا ونعدآم ب
نحتفل اليوم بإفتتـاح شارع وعملنا هذا ليس فولكلوريًا إنما   

  :  عدةيله معـان
أولها هو السهر على راحة المواطن وتسهيل التنقل  

 . بين األحيـاء السكنية
ثانيهـا هو التعبير عن مصداقية المجلس البلدي من  

م دون تحسين شيء ما في مكان ما حيث ال يمضي يو
 . في الحازمية

  
  

إننـا نعتذر عن آل اإلزعـاج الذي سببــّــه تنفيذ هذه الوصلة   
هلة وتنفيذها سمن الطريق، وآما ترون ان طبيعة األرض ليست 

  . ، ولكن الغاية تبرر الوسيلةليس أسهل
  

 التفتيش عن دنلفت أن المجلس البلدي ورئيسه ليسوا بصد  
 أو دعـايـــة أو ما شابه ذلــك ألن آل ما أنجز من بنى تحتية إعالم

وأشغـال ظـاهرة حتى اليوم يكفي ليعبــّـر عن التواصل النفسي 
وليس اآلني فقط بين السكـان وبينهم وهم سـائرون في العمل، 

  .  هو عدم التوقف والسير قدمًا في العمل البناءمووعدهم لك
  

لسيد جان الياس األسمر بإسم رئيس المجلس البلدي ا  
  حضورآم متمنيًا لقـاءات أخرى قريبة بمناسبات متنوعةل آمأشكر

 آلمة السيد أنطوان مونس 

الحازمية في 
٢٨/٧/٢٠٠٩ 
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  صـــــــــور 

  
                             من الحفـــــــــــــل               

  

بعض أعضاء 
  المجلس البلدي

 المختار روبير حريقه
   وفعاليات البلدة
خالل حفل التدشين

جهاز الشرطة 
 يؤمن اإلحتفال
 واإلستقبال

 !وصلة الطريق المفتتحة 
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  إحدى شفعــاء البلدة: عيد مارت تــــقال 

  

  آلمة المونسينيور طوبيا أبي عاد في المناسبة
  

  أيها األخوة المبارآون
سيروا في موآب العذارى لمالقاة العريس السماوي، وافرحوا بالرب دائمًا، 

  .  المحبة والسالم معكموأقول أيضًا إفرحوا وإله
  !لجميعكم عيد مبارك 

عيد فرح وسالم بالروح القدس، عيد رسالة ومحبة وسالم وشهادة مع 
  . شفيعتنا وحارسة بلدتنا القديسة تقال المجيدة

  
لئن عاد العيد علينا هذه السنة، واأليام ضبابية واألجواء ملبدة، واألحوال 

ة العيد نرفض أن تسيطر علينا ليست على قدر ما نشتهي، إال أننا بفرح
  .حاالت القلق والخوف واإلضطراب

إن العيد الذي ننتظره آل سنة هو نعمة آبرى من الرب، ونحن نتمناه معكم، 
آكل سنة، عيد لقاء األخوة بعضهم مع بعض، عيد األيادي الممدودة 

  . المتشابكة لبناء الوحدة والصمود والبقاء
  

الرب وضعنا هنا لتوحدنا السكنى في الربوع الجميلة، قرية آونية مصغرة، نتصّهــر فيها . عر معها اننا أقارب ال أباعد فرحة وابتسامة نش،لنا العيد
  . آما الذهب المصفى في بوتقة

ا الذآر والمحبة والصالة،  لنا العيد، لبلدتنا، لرعيتنا، بحرآاتها ومجالسها ولجانها وأخوياتها، ومجالسها البلدية واإلختيارية الحاضرة معنا، ولها علين
  وجوقات رعائية تفعــّـل الحياة الروحية والرعائية واإلجتماعية، 

  .  انجيل ومذبح وصليب يوحدنا حول مائدة القربان، وليمة وال أشهى، وآلمة وال أقوى، وحياة وال أنقى،لنا العيد
  

نوع خاص نحن أبناء اآلب السماوي وأخوة يسوع المسيح وشرآاء الروح القدس أن  عناوين لحياة أمان وسالم وتعاون في آل مجال، وعلينا ب،لنا العيد
نسير في خطى قديسينا األبرار، نزرع الرجاء حيث اليأس واإليمان حيث الكفر، والمحبة حيث البغضاء، والسالم حيث العداوة، وآلها رسالة توجهها 

  . إلينا القديسة الشفيعة
ء اللقاءات والزيارات والوالئم التي تخرج من التقوقع لنجعل من عيدنـا انطالقًا لبنا

  . واإلنغالق والعزلة
 لوطننا ولعالمنا شهادة جماعة تنشر لنبنِ  ولو في بقعتنا، واحة حياة هانئة، ونعِط

  . رائحة المسيح الطيبة
ينة ال تدخلها عداوة وال اغتياب وال نميمة وال حسد وال حصلنبنِ  للمحبة مدينة 

  . أحكام باطلةافتراء وال
ِ  بيوتًا مبارآة يرعاها اآلباء واألمهات بالتقوى والصالة وينشأ فيها البنون  لنبن

  . والبنات على الفضيلة البناءة شبانًا وشابات تفخر بهم الكنيسة ويكبر بهم الوطن
ِ  رعية مقدسة،  اهللا راعيها، المسيح فاديها، الروح محييها، والعذراء أمها  لنبن

  . قال شفيعتهاوالقديسة ت
  

  
  . هذا بعض ما نطلبه في عيدنا، والرب العارف بما نحتاج اليه قبل أن نسأله يكمل فينا البنيان

اليه تعالى، نرفع قلوبنا وعقولنا في هذا العيد، وعلى مذبحه المقدس نقدم قربان رعيتنا، بل وبلدتنا، بكل حرآاتها، بكل أمانيها، بكل نواياها، ذاآرين 
نة الذين خدموها ويخدمونها ويحضرون الى عيدها في سنة عيدهم الكهنوتي، وذاآرين من تعبوا ويتعبون في خدمتها، مقدمين للرب الكبار آباءنا الكه

  . والصغار، الحاضرين والغائبين، األصحاء والمرضى، المحسنين والزائرين وآل طالبي شفاعة عند شفيعتنا
نا، وأن يعيد األعياد فارحة سالميـّــة هانئة على أبناء رعيتنا، على ابناء وطننا، على أبناء عالمنا، له نسأل اهللا أن يقبل صالتنا وأن يحقق أماني

.المجد في آل عيد من أعيادنا

 المونسينيور طوبيا ابي عاد مترئسًا الذبيحة اإللهية

 -ناجي غاريوس . النائب د –المختار روبير حريقة 
 ناديا األسمر. يد جان األسمر وعقيلته دالس



 

   ٢٠٠٩   والرابع  الثالثين تقرير الفصل/   ــــــــــــــــة الحازميـّـــة    بلديـّ
١٥ 

 
    في مدرسة اإلليزه برعاية وحضور بلدية الحازميةأسبوع الشجــــرة

  
  
  
  

لمناسبة أسبوع الشجرة الذي احتفلت به الجمعيات 
 أقامت ، في لبنانالمدارس والجامعاتالبيئيــّــة و

مدرسة اإلليزه بالتنسيق مع مجلس بلدية الحازمية 
نشاطًا بيئيـّــًا مميزًا شارك فيه الطالب وإدارة المدرسة 
والحاضرين بزرع عدد من األشجار في مالعب 

 .المدرسة
  

  
ها الحفل، حيث شرح للطالب ألقى المسؤول التربوي في مدرسة اإلليزه، السيد ميشال غاوي، آلمة افتتح في

  .المجتمعين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم للحفاظ على المساحات الخضراء في لبنان
  

عضو (من جانبها شددت السيدة سيلفيا دعيبس 
في الكلمة التي ألقتها ) مجلس بلدية الحازمية

بإسم رئيس وأعضاء المجلس البلدي، على 
يض عن ضرورة اإلهتمام بالبيئة والتعو

الخسائر التي مني بها لبنان في الفترة األخيرة 
نتيجة للحرائق التي قضت على جزء آبير من 

  . ثروته الحرجية
آما شكرت بإسم الحازمية، بلدة وبلدية، طالب 
مدرسة اإلليزه واإلدارة على اهتمامهم الدائم 

  . بإقامة مثل هذه النشاطات المفيدة والهادفة
  

إلليزه، األستاذ ايلي مسلــّـم، آلمة نّوه فيها بأعمال الطالب وبوعيهم لألخطار المحدقة ثم ألقى مدير مدرسة ا
بالبيئة في لبنان وفي العالم، مشيرًا الى اجتماع قادة العالم في آوبنهاغن إلتخاذ القرارات الشجاعة لحماية 

  . األرض من مفاعيل التغيير المناخي
  

السابع والثامن األساسي بزرع األشجار التي قدمتـهـا وزارة  ـّـيبعدهـا قامت مجموعات من طالب صف
  . الداخلية والبلديات الى بلدية الحـازمية

  

 السيدة سيلفيا دعيبس واألستاذ ايلي مسلـّــم يغرسان الشجر

 السيدة سيلفيا دعيبس واألستاذ ايلي مسلم يتوسطان الطالب 


