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: يمكنكم تصفـّـح هذه المجلة وغيرها على موقع بلدية الحازمية 
www.hazmieh.gov.lb 
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رئيس مجلس بلدية الحازمية :  فكرة  
  جان الياس األسمرجان الياس األسمر
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  .  ضمن محافظة جبل لبنان٢/٥/٢٠١٠جرت اإلنتخابات البلدية واإلختيارية في 
 الحوار والقرار وهم السيدات أمـّــا المجلس البلدي الجديد في الحازمية فيتألف من آامل أعضاء الئحة

  : والسادة
  

  

 
  :  عن مقعدي المخـتــارين المرشـحين ــــاز فــ

  )المختار الحـالي (ايـلي بشـارة الغـاويالسيد  و       )        المختـار الحـالي ( روبير طـانيوس  حـريقة  السيد
  
      : السادة مقاعد  األعضاء اإلختياريـّـــــــــةفي حين فاز بالتزآيـة عن  

  

  مونس نمر انطون   حبيش جميل يوسف   جـان الياس األسمر 

  صفير انطون روجه   مارون عيراني سيمون  ابي آنعان سليم ريمون 

  آنعان يعقوب اسعد   ابو صافي يوسف شربل   سمير دعيبس سيلفا 

  الشامي سامي  سندرا   بربريان اآوب هوفل   صقر عبدو سليم 

  عيد طانيوس جوزف   و صافيب خليل انطوان   الفغالي جان يوسف 

 المجلس البلدي الجديد  والمخاتير
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لمناسبة فوز المجلس البلدي 
الجديد والمختارين، إجتمع 
أبناء الحازمية، على مختلف 
انتماءاتهم، ليقدموا التهاني ليلة 

 ٢/٥/٢٠١٠اإلنتخابات في 
حيث علت اصوات الموسيقى 

  .والمفرقعات النارية ابتهاجًا
  

يوم تقبـّــل التـهـاني، فقد أمـّــا 
معت حشود من ابناء اجت

الحازمية على جوانب 
الطرقات للترحيب بمن جددوا 

  . لهم الثقـة
  
  

تعبيرًا عن الفرحـة، نـُــحرت 
وأقيمت اإلحتفاالت الشعبية الخراف 

وقّدم األهالي زفــّـــة ورقصات 
إلستقبال المجلس البلدي المنتخب 
والمخاتير يوم تقبل التهاني في 

  . صالون آنيسة مار روآز
  

في ختام األسبوع األول من شهر 
 طلب رئيس المجلس ٢٠١٠أيار 

  البلدي السيد جان الياس األسمر من 
  جميع محبيه إزالة الصور

  اإلنتخاباتوالشعارات ألن مرحلة 
قد طويت وبدأت مرحلة العمل الجدي لتحقيق جميع بنود البيان اإلنتخابي وغيرها من المشاريع 

  .التطّور والعمرانحازمية على خريطة الهادفة الى ترسيخ مكـان ال

 ٧/٥/٢٠١٠  و ٢/٥/٢٠١٠    اإلحتفاالت تعّم الحازمية
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  يا َشَغَف القلوب ، وَغَسَق األرواح
  

  .بلدتي الحبيبة الحازمية 
   

تفتحت عيناي على رؤياك ضيعة الزيتون وزهر الليمون والبرآة ، فكنِت 
أول ما دغدغت يداي من تراب وأول من غرس في البال ذآريات لوحاٍت حميمة ال 

  ...ى محوها أعاصير الهموم مهما عصفت بالوجدان تنتسى وال تقدر عل
  
  

عشقوا الحازمية عشق " آل حبيش " في الحازمية جاوز المائة عام ، " الحبيشي " إن التواجد 
رحمه اهللا " جميل " مرورًا بالوالد " حبيش" الطير للحرية وعشق سنابل القمح للشمس بدًء من الجّد 

في الحازمية " واحد " شق الورود على الجدران فأستحقينا سجل رقم وصوًال إلينا حيث تعمشقنا بها آتعم
  . وبكل تواضع 

  
  

أنا شخصيًا ، يوسف جميل حبيش ، ال أحسب اليوم الذي ابيت فيه خارج بلدتي الحازمية من 
  . روزنامة العمر إذ إنني أتمتع بشغف شروق شمسها وغسق غيابها

  
ة ، نضرة ، رائعة الجمال  وها إن الحلم قد أشرف اليوم حلمت ببلدتي الحازمية أن أراها صبية يافع

أن يتحقق بأآمله بوجود شخصية فذة ، ذآية، موهوبة ، معطاءة ، وشجاعة عنيت بها أخي وصديقي 
   بلدية الحازمية  مجلساالستاذ جان االسمر رئيس

  
ا يصبو إليه من جعل أنني أشبك يداي بيديه علّني أستمد منه القوة ألستطيع المساعدة والمساهمة فيم

الحازمية قبلة االنظار وجنتها ، على أمل ان نكون جميعًا آمجلس بلدي فريد ُيحتذى به في الوئام والتضامن 
والعمل بجدية والسهر على مصالح وسالمة المواطنين وبهذا تتجلى أروع صورة عن بلدتنا الحازمية 

  . م الغالية على قلبي فنكون خير ممثلين ألفضل المواطنين الذين منحوني ثقته
  

، زوجتي الحبيبة الفاضلة أوديت: ي ختامًا ، ال بدَّ لي من أن أطبع على جبين آل فرد من أفراد عائلت
أوالدي شربل ريتا وستيفاني أوفى القبالت لتضامنهم معي في مسيرتي اإلنمائية واإلجتماعية لبلدتنا 

              .العزيزة الحازمية 

  الشيخ يوسف جميل حبيش–  آلمة نائب الرئيس 
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السيد جان األسمر يرافقه أعضاء دية الحازمية قام رئيس مجلس بل
 الى آبار نالمجلس البلدي الجديد ومختاري البلدة بزيارات ود وامتنا

المستثمرين في الحازمية الذين أولوهم الثقة والدعم ، ومنهم السيدة 
شرآة (والدآتور فريد بستاني ) عميدة دار الصياد(إلهام فريحة 

BUMC( .  
  

  
  
  

  
  . الزيارات بأجواء من األلفة والمحبةتـكـلــّـلت 

بادر الوفد في خطوة وفاء الى إلباس السيدة إلهام فريحه 
عباءة فخمة، وخلعت عضوات المجلس البلدي عليها عباءة 
أخرى ترمز الى تكريم سيدة الحازمية المميزة بعطاءاتها 

على الحازمية من " دار الصياد"والنجاحات، وبما أضفته 
  .ف قرن من العطاءات اإلعالميةأمجاد طوال نص

  قف رئيس المجلس البلدي وتوجـّــه بالشكرفي بداية اللقاء و  
  لراحل سعيد فريحه والى نجليهاالى مؤسس الدار وعميدها 

األستاذين عصام وبسام والى آريمته السيدة الهام، على صمودهم في الدار طوال فترة الحرب الطويلة، والسهر على 
  . آقلعة للرأي الحر، وآرمز للحرية وللكلمة الحرة والشجاعةالمحافظة عليها 

هذه تحية شكر ووفاء ألننا نؤمن بالحوار والقرار أسسنا مجتمعًا يزدهر وينمو ويتقدم نحو األفضل، بالحوار : وأضاف 
 ضواحي العاصمة المستمر والبناء وبشجاعة القرار وقوته أصبحت الحازمية مدينة اإلستثمارات الناجحة، وواحدة من أهم

  . بيروت
  

بدعمكم : وخاطب السيد جان األسمر السيدة إلهام فريحه قائًال
  !وبمحبتكم نجحنا 

ونحن نثمن غاليًا ثقتكم بمشروعنا، ونعدآم بالعمل جاهدين 
. ها إياهانللحفاظ على هذه الثقة المميزة التي منحتمو

  : وأضاف
دي بإسمي الشخصي، وبإسم زمالئي أعضاء المجلس البل

المنتخب، وبإسم مختاري البلدة وأعضاء مجلسهما اإلختياري 
نجدد شكرنا لوقوفكم الى جانبنا ولدعمكم الكامل وغير 

 وللمناسبة نلبسكم عباءة الحازمية التي نعتز المشروط لنا،
  .آم متحدين دومًااـّـآملين أن نبقى واي. ونفتخر باإلنتماء اليها

تكم واضعين إمكانياتنا في خدمة تطلعا
  .ومشاريعكم، مجتمعين إلنماء الحازمية الحبيبة

   زيارات الشكر 

 دة دار الصيادعباءة الحازمية تكريمًا لعمي

السيدة سيمون عيراني والسيدة سيلفيا دعيبس تلبسان السيدة الهام فريحه 
 ية ويبدو في الصورة نائب الرئيس الشيخ يوسف حبيشعباءة سيدات الحازم

  : قطع قالب الحلوى ويبدو في الصورة
:  السيدات–لي الغاوي  المختار اي– الرئيس جان األسمر – النقيب ريمون ابي آنعان –المهندس سليم صقر 

  سيلفيا دعيبس والسيد هوفل بربريان–ناديا األسمر .  د– الهام فريحه –سيمون عيراني 
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 مقاًال في مجلة الصياد بتاريخ الهام فريحهنشرت السيدة 
  :، مقاًال بعنوان ٣٤٢٠ العدد – ٢١/٥/٢٠١٠

  حين تكرمني الحازمية يكون التكريم لسعيد فريحه 
  

    
" لغة الموسم"عشق والدي الحازمية، لم يولد فيها، ووفق   
يستظل " ن الحازميةبا"ترع فيها، ومع ذلك آان يشعر بأنه لم يق

  .شوارعهافيء صفصافها ويرتاح في 
ورثت عنه حبه لهذه البلدة التي آانت ضيعة قأصبحت مدينة؛ آـُـثر حملوا مشعل تقّدمها ووصل هذا المشعل الى يد 

  . وسيواصل حمله للسنوات الست المقبلةرئيس البلدية الحالي الصديق جان األسمر، وهو يحمله بكل أمانة منذ أعوام 
*   *    *  

  
حين أقفلت صناديق اإلقتراع يوم اإلنتخاب، . بسبب نجاحاته، لم أخِف عضدي له وللمجلس البلدي الذي يعاونه

  :لم تبدأ النتائج بالظهور بعد، فقلت له: بادرت الى اإلتصال به مهنئة، قال لي 
  ،"الصناديقثقة الناس أوصلتك الى الفوز قبل أوراق "

  . وما هي إال ساعات معدودة حتى طابقت األوراق ثقة الناس
وألن الفوز يصاحبه الوفاء، فقد أحرج المجلس البلدي تواضعي وزارني برئاسة الصديق جان األسمر، غمرني 

  . يقة ما اقولشعور الوفاء الذي أصبح عملة نادرة هذه األيام، ومن يفتـّـش في دفاتره العتيقة منها والجديدة يدرك حق
نجدد شكرنا لوقوفكم بجانبنا ولدعمكم الكامل وغير " في لحظة اللقاء، سحب الصديق جان وريقة من جيبه وقال 

  ". المشروط لنا، وللمناسبة نلبسكم عباءة الحازمية التي نعتز ونفتخر باإلنتماء إليها
  

*   *    *  
  

لدي لفتة الوفاء هذه، وقلت في نفسي ال تليق هذه العباءة شعرت بثقل المسؤولية وأآبرت في االصدقاء في المجلس الب
إال بسعيد فريحه الذي احتضن هذه البلدة واحتضنته، فولدت بينهما حكاية عشق تروى لألجيال، فسعيد فريحه 
والحازمية إسمان ال ينفصمان وال ينفصالن، واذا آان من وفاء يجب أن يسّجل فهو له، وما نحن سوى حاملي 

  . مشعله
  

*   *    *  
  

مرة جديدة شكرًا للصديق جان األسمر وللمجلس البلدي الذي أبقى هذه الذآريات حية، فمن ال يحمل الوفاء 
  . واإلخالص في قلبه يكون بال قلب ويتحول الى آتلة غرائزية تسّيره مصلحته وأنانيته ولو غلـّـفها بحلو الكالم

  

   حين تكرمني الحازمية يكون التكريم لسعيد فريحه:إلهام فريحه 

  السيدة إلهام فريحة تتوسط مختاري الحازمية
 السيدين  ايلي الغاوي وروبير حريقه
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  رب في آنداملكة جمال لبنان المغت: ماريا ابي غانم 
  

   ٥/٦/٢٠١٠ :  التاريخ     آنـدا :العنوان
  

تقدمت مجموعة من الحسناوات اللبنانيات المقيمات في آندا الى هذه 
، ابنة العشرين عامًا، ولدت ماريا ابي غانمالمباراة، فكان الفوز من نصيب 

  .  لمتابعة تحصيلها العلمي٢٠٠٥في الحازمية وانتقلت الى آندا في العام 
  . ليوم تدرس الهندسة المعمارية في جامعة تورونتوهي ا

تزور لبنان في فترة الصيف من آل عام، لكن هذا العام سيكون مختلفًا 
 آب في قصر األونيسكو بحفل انتخاب ملكة جمال ١٧ألنـهـا ستشارك في 

  .لبنان المغترب
  

ن  في حال انتخبت ملكة جمال لبنا: " الذي توجت على اساسهالسؤال األخير
  " المغترب ما هي مشاريعك لهذا العام ؟

  
 سوف أقوم بتنظيم نشاطات لبنانية في آندا :الجواب

وأدعو عليها أصدقائي الغير لبنانيين ليتعرفوا على 
ثقافة بلدنا، آما سأقوم بتنظيم جمعيات تطوعّية 

  . بضائقة ماديةيمرلمساعدة آل من 
  
  وسيم يحيى قرواني

  
  وسيم يحيى قروانيفي مدرسة الجمهور تفّوق الطالب تماعي ضمن إطار البرنامج اإلج  

، وقد القت الفكرة  طفولتو حقــّوومجموعة من زمالئه بتصميم اعالن يحمل عنوان ) ابن الحازمية (
سليم . والتنفيذ استحسان األساتذة المشرفين وقد نّوه بها ايضًا معالي وزير الشؤون اإلجتماعية د

  .  العمل الى مكتبهالصايغ خالل زيارة فريق
  
  
  
  
  

  من الحازمّيةمواهب

 يا ابي غانممارالملكة 

سليم الصايغ متوسطًا طالب . معالي الوزير د
 قروانيىالجمهور و من بينهم وسيم يحي

 اإلعالن
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  اريخ من اإلنجازات والتطلعات والعطاءات تــــــ        

  
ارتبط تاريخ آل ابو راشد في الحازمية بالعلم واألدب والثقافة، فكـان منهم األديب 

  .... والعالم والمفكر والباحث والصحافي ورجل األعمال 
  

عبته هذه العائلة في تكوين الصورة لمرحلة يبّيــن التاريخ بوضوح الدور الكبير الذي ل
  .تأسيسيـّــة بارزة من مراحل بناء المجتمع اللبناني

  
  

أمـّـا من مهــّـد طريق آل ابو راشد للوصول الى المراتب العليا فكان الجد   
اختار حنا ابو راشد الصحافة بابًا ) . ١٩٧٥ – ١٨٨٦ (حنا جورج ابو راشد

  . عي والسياسي والثقافيللدخول الى العمل اإلجتما
  

في مرحلة تاريخية صعبة، آان المجتمع " النادي" مجلة ١٩١٨أسـّـس في العام 
اللبناني فيها بأمس الحاجة الى ما يخرجه من عتمة الحرب العالمية األولى 

  . وويالتها، الى آفاق الكلمة والثقافة واألمل بالغد
  

خير زوجة ورفيقة درب لحنا ابو راشد حيث فهمت ) ١٩٧٨ – ١٩٠١(آانت المرحومة ماري عبد اهللا حداد 
ان يطمح إليه، فأمنت له آل مقومات الحياة الزوجية لينطلق هو آرسالته ورعت الدور اإلنساني والوطني الذي 
  . ١٩٥٥في العام  " الدولة المثالية" في الحياة الصحافية وصوًال الى تأسيسه جريدة 

، فإن الرسالة اإلنسانية )الدولة المثالية (١٩٥٥و) مجلة النادي (١٩١٨بين عام رغم الفوارق الزمنية والثقافية 
حنا ابو راشد حملها، بقيت واحدة وثابتة، قوامها إبراز آل ما هو وطني وأخالقي وإنساني وجامع  التي اختار

  . ن المجتمعات والشعوبيب
صالحية المجتمعية والسياسية، بمعنى أنـهـا لم بين األدب اإلنساني والنزعة اإل" الدولة المثالية"جمعت جريدة 

تقّدم مادة إخبارية جافة بل أقرنتها بالبعد المثالي، خصوصًا في السياسة، آما آان يؤآد صاحبها حنا ابو راشد 
  .  آما هو المفهوم السائدالسياسة هي فن المثال ال فن الواقعبأن 

  
سة، دفعت بالكبير حنا ابو راشد الى خوض ميدان الشأن العام، هذه النزعة المثالية في الصحافة والمجتمع والسيا

 مع مجموعة من األسماء الصحفية الالمعة في تأسيس نقابة الصحافيين وآان ساهم ايضًا ١٩١٩فساهم في العام 
 معلنًا هو نفسه عن المشروع في اجتماع عقد في ادارة النادي نقابة العمال اللبنانيينفي العام نفسه بتأسيس 

عامًال من مختلف المهن ) ١٨٠( ، حيث حضر ما يزيد عن مئة وثمانين ١٩١٩ حزيران ١٥مساء يوم األحد 
والفنون وقرروا تأليف نقابة العمال العامة تحت رعاية المندوب السامي الفرنسي آنذاك جورج بيكو معلنين 

  .  اللبنانية لسان حالهاة الناديجريدرئاسة حنا ابو راشد لها وتفويضه تمثيلها لدى المراجع المختصة وجعل 
سبعة وسبعين / ٧٧/ ورد للنقابة من انحاء لبنان الكبير ٣/٧/١٩١٩ لغاية ١٥/٦/١٩١٩في الفترة الممتدة من 

وفنونهم يؤيدون بها قرار النقابة العامة، وآان مجموع الموقعين على هذه أعمالهم وثيقة من العمال على اختالف 
  .  عامًال وعاملة٦٥٫٤٧٢ن تموز الوثائق في جلسة الرابع م

 آل ابو راشد: ن الحازمية م

 حنا جرجس ابو راشد
 جريدة الدولة المثالية
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 تارآًا ٣/١٢/١٩٧٥رحل حنا ابو راشد في 
ألوالده وأحفاده إرثـًا فكرّيــًا وأدبيـّـًا وسياسيـّـًا 
يـُـستــلهــَـم، وثروة أخالقية وفيرة، عرفوا 
آيف ينهلون منهـا ليستقيموا في الحياة 

  . شخصيات معروفة ومرموقة ومحمودة
  
  

  : اشد ثالثة من الذآور هم ترك حنـا ابو ر
 ايلي حنا ابو راشد •
 جورج حنا ابو راشد  •
 شارل حنا ابو راشد  •

  
 التجارة عالمًا له، وهو لم يمارسها إال باإلتكـاء على العلم واإلتيان بالجديد والمبتكر فيها، ايلي ابو راشداختار 

لقد نشرت هذه اإلصطالحات تباعًا فوضع اصطالحـات تـجـارية تغطي مداخلها ومخارجهـا ووجوهها آافة، و
، ولعل هذه النزعة الى عالم األعمال والمال والتفنن واإلبداع فيه هي ما جريدة الدولة المثاليةعلى صفحات 

 الى عالم األعمال والمال حيث برز ونجح، وال يزال حتى اليوم يحقق المزيد من جان ابو راشدقادت ابنه 
 التي يقع مقرها Gulf Finance Companyرأس مجلس ادارة شرآة  النجاحـات في لبنان والخارج على

  . في وسط بيروت التجاري
  

 فقد ناضل الى جانب والده في عالم الصحافة والمجتمع، آما اختار الهندسة ميدانًا جورج حنا ابو راشدأمـّا 
ألميرآية في بيروت وقد نجح في عملّيــًا له فكـان في عداد المهندسين الميكانيكيين الذين تخرجوا من الجامعة ا

مضماره وعمل في الواليات المتحدة األميرآية محققًا أآثر من انجاز، آما دّرس في آلية الهندسة الميكانيكية في 
  . الجامعة األميرآية في بيروت بعد دراسته برامج جامعات بريطانيا ومعاملها

  
الدولة "ة مقاالت على الصفحة األولى من جريدة  طريق الكلمة ونشر سلسلشارل حنا ابي راشدسلك الدآتور 

 تعكس منحى تأمليًا، فلسفيًا وحسـّـًا إنسانّيًا رفيعًا ونزعة نقدية في خطرات نفس حائرةعنوانها الرئيسي " المثالية
  . األدب والمجتمع بارزة ومؤثرة

  
في عالم  نية والخبرة فإرتقىوجه شاب بارز جمع العلم الى التجربة والطموح الى التق : جان ايلي ابو راشد

وهي شرآة  Gulf Finance & Investment Companyاألعمال الى أن توصل الى رئاسة مجلس ادارة 
مالية لبنانية لها امتدادها في الخارج، من أعمالها التخطيط لمشاريع انشائية وسياحية فخمة في لبنان للتعزيز من 

  . القدرات في المستقبل
  . و راشد الكثير من الطموح واإلمكانات خصوصًا وأنه ال يزال في مقتبل العمريخبئ السيد جان اب

  
  ... هذه بعض انجازات وعطاءات آل ابو راشد التي حققوها أبـًا عن جد عن إبن ... وبعد 

 السيد جورج ابي راشد وزوجته خالل حفل زفافهما

 تابع/   آل ابو راشد   : من الحازمية 
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تحدثنا في المقال الصادر في العدد السابق عن تاريخ 
س الحازمية، ووصلنا الى مرحلة تعيين السيد سليم فار

  . الخوري مختار للبلدة خلفًا للدآتور عبدو  مالط
  

، ١٨٩٢السيد سليم فارس الخوري، مواليد الحازمية العام 
  )  ١٨٦٦ –مواليد الحازمية (والدته شلبيه يونس 

  
  
  
عمل سليم الخوري في تلك الفترة آمختار للبلدة على توثيق المعامالت الشخصية   

بمعاصرة ) حوالي مئة عام(اهم عمره المديد س. وانجازها لدى الدوائر المختصة
الحروب التي شهدها لبنان من الحرب العالمية األولى الى الحرب األهلية اللبنانية 

  . ١٩٩٠التي انتهت في العام 
بما أن لبنان آان يخضع لسلطة اإلنتداب (لدى الجيش الفرنسي يومذاك " النجارة"عمل في بداية حياته بحقل 

  ).الفرنسي
مختارًا للحازمية لما عرف عنه من شخصية فذة وحنكة ) الجبيلي(سنوات قليلة تّم تعيين السيد يوسف الحباقي بعد   

، استلم المخترة زهاء الثالثة عشر عامًا عمل خاللها بصورة ")شيخ الصلح"وقد آان لقبه (ة ئسياسية ومواقف جري
قة ألنه آان محبوبًا ومقّربًا من معظم المسؤولين لدى متواصلة على راحة ابناء بلدته وانجاز معامالتهم بسرعة فائ

الدوائر الرسمية وعلى مستويات عالية جدًا معاصرًا العهدين الدستوري والكتلوي الذي آان ينتمي اليه ومن ارآانه 
  . في ذلك الزمان

  
لسياسية حرة، ذاتية ، وبعد نيل لبنان استقالله أخذت الديمقراطية طريقها السليم، فأصبحت الحياة ا١٩٤٩عام   

للمرة األولى في الحازمية، أبناء البلدة يقترعون إلختيار مختارهم، فترشــّـح  . ومستقلة مما حتــّــم إجراء انتخابات
وحبيب الياس ) مختار سابق( يوسف ابراهيم الجبيلي –) مختار سابق(سليم فارس الخوري :  يومها ثالثة اشخاص

  . القديسي الذي فاز بالمنصب
  
عمل السيد حبيب القديسي على خدمة بلدته وأبنائها بكل اخالص واتقان، لما   

عرف عنه من استقامة وصدق في التعاطي مع الجميع ومع الدوائر الرسمية 
  . والمراجع المختصة

آان ال يتردد في مساعدة اي طارق لبابه، ولو في وقت متأخر من الليل، آان 
عمل على تقارب العائالت في .  تذمر أو تأففيلبي جميع حاجات أبناء بلدته دون

ما بينها داعيًا الى المحبة والى إبعاد المشاحنات والخصامات والعمل على نبذها 
لما أوتي له من فطنة وذآاء، فكان محبوبًا وآانت آراءه وتطلعاته مستجابة وال 
ى ترفض ألن الصدق والشفافية في التعاطي آانا األساس والخميرة الصالحة لد

  . آل القديسي

 التاريخالحازمية في 

المختار ايلي بشاره الغاوي 

 السيدة شلبية يونس

ب الياس القديسي المختار حبي
 عاول مختار باإلقترا
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لمناسبة إعـالن بيروت عاصمة عالمية للكتاب،   
وعلى الرغم من طغيان أجواء اإلنتخابات البلدية 
واإلختيارية، نظمـّــت لجنة الثقافة في بلدية 
ه يالحـازمية بالتعاون والتنسيق مع مدرسة اإلليز

ودير الكرمل، وبرعاية وحضور معالي وزير 
م ورده، معرضًا للكتاب الثقافة األستاذ سلي

والثقافات الدولية حيث استضافت مجموعة آبيرة 
من سفارات الدول العاملة في لبنان أبرزها 
الواليات المتحدة األميرآية، أسبانيا، اندونيسيا، 
بلغاريا، آوريا، الباراغواي، اوآرانيا، اإلمارات 
العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية 

 من المكتبات ودور النشر باإلضافة الى مجموعة
  . ومكتبة اسطفان  أبرزها دار الصياد

  
  بداية حفل اإلفتتاح مع رئيسة لجنة الثقافة، عضو مجلس بلدية الحازمية، السيدة  

 سيلفيا دعيبس بكلمة رحـّــبت فيهـا بالحضور الرسمي والشعبي، فـــأآــّــدت إلتـزام الحـازمية بماضيها 
يار المجلس البلدي قناطر زبيده شعارًا للبلدة، وأبدت فخرها بالعمل طوال هذه وتراثهـا، معلنة عن اخت

السنوات مع زمالئها في المجلس البلدي وعلى رأسهم الرئيس جان األسمر الذي حّول الحازمية على عهده 
  ". العالم في مدينة"من قرية الى مدينة أبراج وجسور فأضحت الحازمية 

  
ومعالي الوزير سليم ورده ) مدير عام مدرسة اإلليزيه(آّل من األستاذ ايلي مسلم توالى على الكالم أيضًا   

  . اللذان شكرا بلدية الحازمية على نشاطاتها واهتماماتهـا بالشباب وبإنماء البشر والحجر
  

أمـّــا آلمة رئيس المجلس البلدي السيد جان الياس األسمر فجاءت 
ر فيها عن ايمانه بنهضة مرتجلة من وحي المناسبة، حيث عبـّـ

الحازمية واستنكاره لما تناولته احدى وسائل اإلعالم المرئية عن 
مستهجنًا هذه الموجودة ضمن نطاقها اآلثارات ب عالقة بلدية الحازمية

الحملة التي تبنى على أسس سياسية وانتخابية وليس على الواقع 
للحفاظ على خصوصًا وأن بلدية الحازمية تتعاون مع مديرية اآلثار 

  .آثارات البلدة وترميمها
 ا وثقافتهاثم أعلن أن الحـازمية آانت وستبقى دومًا منارة للبنان ببيئته

  .  الناجحةاواستثماراته
  

 بلدية الحازمية تتوج انجازاتها بمعرض للثقافات الدولية

لسيد جان األسمر رئيس  ا–معالي الوزير سليم ورده : مقدمة الحضور  
 المجلس البلدي والسفراء

السيد جان األسمر رئيس المجلس البلدي 
  آلمتهيلقي
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ه دبكة يإختتم حفل اإلفتتاح بلوحات راقصة ترمز الى تمازج الثقافات حيث قّدم طالب مدرسة اإلليز  

 معالي الوزير سليم ورده  ومن اندونيسيا، ثم تّم قص الشريط من قبلفلكلورية، تلتهـا رقصات من اوآرانيا
  .الرسميين وجال المشارآون على المعرض بأجنحته آافة حيث تـّم توزيع الكتب عليهم مجانًاو

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   السيدة سيلفيا دعيبس–آلمة رئيسة اللجنة الثقافية 
  

  فات ملتقى،عــُــرف لبنـان منذ القدم على أنـّــه للثقـا
  مراآبنا وأبجديتنـا على اآلفاق أمواج غنى،
   ومواآبنا على مدار الشمس أفواج مـُــنى،

 للثقافات المتعددة التي مّرت على أرضها ةوالحـازمية، هي محط
عبر التاريخ، فهنا آثار رومانية، وقناطر زبيده شعارنا، وهنـاك 

  جسر من القرن التاسع عشر او ما تبقى 
  باشوات خير دليل على عهد المتصرفيـّــة، ومقابر ال

  . هذه الحـازمية عبر التـاريخ
  

أمـا اليوم، فبيروت عاصمة عالمية للكتـاب وحازميــّــتــنـا التزال ملتقى الثقافات ،  إنـهـا مجمــّـع لعدد آبير 
  .من السفارات والشرآـات العالميـّــة، ودور النشر تــُــعلي شأنهـا

يوم، بهمـّــة مجلسهـا البلدي ورئيسه األخ والصديق جان األسمر، تحّولت من واحة الى مدينـة الحـازمية ال
  .نفتخر باإلنتماء إليهــــــــــــــــا

  ...آلمة شكر من القلب الى معالي وزير الثقافة األستاذ سليم ورده راعي هذا المهرجان 
  . فسـْر بنـا الى الغد لنخطو سويـّــًا درب المجد

  

 بلدية الحازمية تتوج انجازاتها بمعرض للثقافات الدولية

من أجواء 
 المعرض

  السيدة سيلفيا دعيبس 
 تلقي آلمتها



 

 

  

 ١٥          ٢٠١٠ تقرير الفصل الثاني –بلدية الحازمية 

  
 LUCحفل تخريج طالب 
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 ليكون ٢٤/٤/٢٠١٠عم ورعاية وتمويل من مجلس بلدية الحـازمية تّم وضع حجر األساس للملعب البلدي في دب  
  . تلف اإلنتماءات والشرائحخملتقى لشباب البلدة من م

  
  آلمة الكابتن اميل ابو صافي

  
نلتقي بكم اليوم لنفــتــتــح الملعب الرياضي، حلم األمس الذي "   

عـًا بهمـّـــة شباب الحـازمية وعلى رأسهم األخ جـان اصبح واق
  . األسمر الذي نشكر دعمه لنـا

إن هذا الملعب وجـــد ليكون لجميع أبنـاء الحـازمية من مختلف 
الشرائح واإلنتماءات ألن الرياضة تجمع وال تفرق،  وألن ظل 
الرئيس جان األسمر يجمع ايضًا وال يفرق، فنحن وان اختلفت 

اتنا انما نبقى أبناء هذه البلدة المميزة التي نحب ونفخر باإلنتماء انتماء
  . إليها

  
إن ما ترونه اليوم هو المرحلة األولى ممـــّـا نخطط له، فهذا الملعب ال يزال قيد اإلنشاء ويلزمه الكثير من العمل، 

  . ليكون على مستوى الحلم
آان الريس جان الداعم األول مع العديد من الفعاليات نذآر منهم الشيخ جوزف حبيش والسيد روجه صفير 

  .والمهندس سليم صقر ومن جيل الشباب المهندسين ميشال األسمر و شربل حبيش
ى المباريات، أمـّــا نحن فقد بدأنـا العمل الجدي ألن مشوار األلف ميل يبدأ بالخطوة األولى، ونحن هنا لنطلق أول

  .  " فعسى أن يصبح هذا الملعب مالذًا للجميع وملتقى جامعًا ألبناء وسكان الحازمية والجوار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اليوم وغدًا   
بعد انتخاب المجلس البلدي بدأت ورشة عمل جديــّــة  إلستدراج اسعار لتجهيز الملعب بالشكل الالئق وقد وعد   

و بأسرع وقت ممكن لترتدي  ن األسمر بمباشرة العمل في تجهيزات المرحلة الثانيةرئيس المجلس البلدي السيد جا
  .الحازمية حـلــّـة العيد مع بداية الربيع المقبل

 إفتتاح الملعب الرياضي
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  لمحة سريعة عن آنيسة القديس يوحنا الحبيب للروم الملكيين الكاثوليك في الحازمية
  

  مرحلة التأسيس والبناء: اوًال 
ثوليك في الحازمية آنيسة متنقلة في بدأت آنيسة الروم الكا

آانت . الستينات، لعدم وجود مكان عبادة خاص بأبناء الرعية
 – مار الياس –مار روآز (الكنائس المتواجدة في المنطقة 

تفتح ابوابها للمؤمنين من ابناء طائفة الروم ) المخيتاريست
 بناء الكاثوليك لتتميم الواجبات الدينية الى أن صمم ابناء الطائفة

  .آنيسة جديدة نظرًا إلزدياد أعدادهم
اتخذوا من احدى الشقق في الحازمية مكانًا للصالة فكان صالون 
المنزل المكان األنسب إلقامة الذبيحة اإللهية، ولما ضاق المكان 
بالمؤمنين اتفقوا في ما بينهم على ايجاد مكان اوسع فكانت الكنيسة 

يتا وقد عرفت آنذاك بإسم التي تسمى اليوم على اسم القديسة ر
  ". آنيسة العهد الجديد"

 عهد سيادة راعي األبرشية الميتروبوليت ١٩٨٠في صيف العام 
  .حبيب باشا أمر رعاية المؤمنين الى األب نبيل صليبا

رغم الحالة األمنية المتردية في تلك الفترة، تجددت فكرة البحث عن أرض لبناء الكنيسة، وتــّم شراء األرض 
  " . وقف طائفة الروم الكاثوليك في الحازمية"ــلت في الدوائر العقارية على اسم وسجـّ

 تـّم وضع حجر األساس لكنيسة القديس يوحنا الحبيب ، وبعد سنتين من العمل الدؤوب، في األحد ١٩٨٦ ايار ٧
  .  تـّم تدشين الكنيسة١٩٨٨الثاني من شهر ايار 

  
  ـــــةالنشاطات الرعويـــــــــ:  ثانيًا 

بعد اإلنتهاء من بناء الكنيسة تحّولت األنظار الى الرعية فتطورت وازدهرت روحًا 
وفكرًا وثقافة واجتماعًا وانفتاحًا ورسالة بفضل اإليمان الحي والوعي المشترك والتعاون 
المخلص والرؤية المستقبلية وعمل الروح بين آاهن الرعية والمجالس المتتالية وتجاوب 

  : ة، فكـانت ابناء الرعي
 

 الحرآـات الرسولية المتعدة التي أنعشت الرعية  
أصدقاء  -  " الموعوظين"حرآة  - حرآة رسالة األوالد  -  حرآة التجدد بالروح القدس

 . أخوية القديسة ريتا- " قلب يسوع"عائلة  - القربان 
  
ب واإلنطالق عغايتها جمع الشبيبة حول المتا تأسست في الرعية مكتبة عامة :الحرآـة الثقافية النـاشطـــــــــــة   

 . منه نحو الفكر النيـــّــر والواعي والتعاون الثقافي في المنطقة بين الشبيبة
أقيمت المحاضرات المتنوعة التثقيفية والندوات والمؤتمرات التي آان آخرها مؤتمر رابطة الروم الملكيين   

 . الكاثوليك

  في الحازميةرعية مار يوحنا الحبيب

 األب نبيل صليبا
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 :لمتـجددة للشبيبة واألوالد من بينـهـا الثقـافــة الروحّيـــة ا  

  . الزيارات التثقيفية لألماآن المقدسة في لبنـان -  احياء األعياد الكبرى الدينية -الخلوات واللقاءات الروحيــّـة 
  
 العمل اإلجتماعي واإلنسـاني  
هتمام بالفقراء والمسنين الى جانب العمل الروحي والثقافي برزت المواضيع اإلجتماعية التي اتخذت طابع اإل  

والمرضى فأحيت الرعية بفضل المجالس الرعوية المتتالية السهرات العائلية والدينية التي آان ريعها يعود الى 
  .انجاز العمل في الكنيسة وتوابعها ومساعدة العائالت واألفراد الذين يمرون بضائقات مادية

  
 تالرعية وانفتاحهـا على سائر الرعايا والمؤسسا  
توسـّــع العمل الرعوي وانفتح على سائر الرعايا والمؤسسات الكنسية الفاعلة على األرض نذآر منها جمعية مار   

  . فرع اقليم بعبدا األول– فرع الحازمية وآاريتاس لبنان –منصور دي بول 
دمًا دون آلل أو تعب هذه النشـاطات أضاءت شعلة في قلب الكنيسة من خالل الرعية العاملة، فحفـّــزتهم للمضي ق

  .... نحو األآمل واألفضل واألجمل واألقدس واألسمى 
  
  

  أهم توصيات مؤتمر رابطة الروم الملكيين الكاثوليك 
  

ان لبنان بحاجة الى التسامح والصفح والتجدد والتعالي عن المهاترات، وعالقة مواطنية مبنية على المحبة 
والضغينة بعضنا تجاه البعض ووضع حٍد لنقل الذآريات والمآسي واالحترام، ورفع آل شعور بالغبن والحذر 

  . والتعصب، واالعتراف بحرية اآلخر وحقه بالتعبير عن رأيه 
  . العمل من أجل مجتمع ينعم فيه اللبنانيون بنفس الحقوق ويعيشون في التضامن الواحد بعضهم مع بعض 
 بين التعددية الدينية والثقافية والتقاليد واألصول العمل من أجل تأمين المصالحة وتثبيت القواسم المشترآة 

الثابتة في وطننا ،ووضع حٍد لالنقسامات التي يغذيها التمييز الطائفي والمذهبي واالخالقي والسياسي 
  . والحضاري 

لعمل على اخراج المسيحيين والروم الملكيين الكاثوليك خصوصًا ، من أنماط حياة جديدة تفرض عليهم ا 
  .هم اليأس والضياع  وااللتباس والفوضى وتخلق في

العمل على تعزيز بناء الدولة العادلة ، القادرة والقوية وتشجيع ابناء الطائفة على المشارآة الفاعلة واالنخراط  
  . في مؤسساتها 

  
 تفعيل االنتساب الى الرابطة وتمكين المرأة من تحمل وممارسة المسؤوليات وتنمية مواهبهن واالستفادة من

  . خبراتهن 
محاولة ايجاد حلول مع عدد من االخصائيين وأصحاب الخبرة والمقتدرين  للمساعدة وحل ما أمكن من الحاجات 

  ..  ومساندة الفقراء والمحتاجين ...    المعيشية  واالجتماعية والتعليمية والطبية 

   تابع- حبيبعية مار يوحنا الر
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بأفضل ة المواطنين تتـضـافر جهود الموظفين واإلداريين في بلديـّــة الحـازمية لتلبي
 الحرآة ٢٠١٠ من العامالثاني شهد الفصل وأسرع طريقة ممكنـــــــــــــــــــة، وقـد 

  :التـاليـــــــــــــــة
  ٢٠١٠ * لثانيالفصـل ا

  الصــــــــــــــــــادر
  المجموع  حزيران  ايار   نيسان

  ٦٤  ١٢  ٤٤  ٨  قرارت إداريـّــــــــــــــــة

  ٥  ٢  ٢  ١  لس بلدي محضر جلسـة مج

  ٦١  ٢١  ٣٣  ٧  قرارات مجلس بلدي

  ٤٥  ٢١  ١٣  ١١  معامالت إلى الدوائر الرسميــّـة 
  مختلف 

  ٥٧  ٢٨  ١١  ١٨  ) إعالنات- إنذارات  –  تعاميم - رسائل – دعوات –طلبات (

  ٢٣٢  مجموع الصادرات
  
  

  ٢٠١٠ * ثانيالفصـل ال
  الــــــــــــــــــــوارد 

  المجموع  رانحزي  ايار   نيسان

  ٢٧٥  ١٠٠  ٧٥  ١٠٠  منجزة ومسلــّـمة: معامالت المواطنين 

  ٢٩  ٢٣  ٥  ١  قيد اإلنجـاز: معـامالت المواطنين 

  ٦٩  ٢٥  ٢٨  ١٦  تعاميم واردة من الوزارات والمحافظـة 

  ٣٤  ١٣  ١٣  ٨  طلبات مساعدات مرضية 

  ١٣  ٨  ٣  ٢  رخص بنـاء 

  ١٣  ٧  ٤  ٢  رخص إسكان

  مختلف 
 –ت ا مأذوني– معامالت مالية – دعوات –مراسالت  –عروض أسعار (

  ) شكاوى–اعتراضات 
١١٣  ٤٩  ٥٩  ٥  

  ٥٤٦  مجموع الواردات

 التقريــر اإلداري 
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  المبلغ  المتعهد  نوعية التعهد القرار  الجلسة
  خط تصريف مياه األمطار  ٥١

ة الخط من مستديرة الصياد ولغاي
  الرئيسي في ساحة البلدة

  ل ل١٨٫٩٠٠٫٠٠٠  شرآة آسيا للتعهدات

تزفيت ايدياليت لترقيع الحفر والجور   ٥٢
  ضمن نطاق البلدة 

  ل ل١٩٫٧٢٨٫٠٠٠  تعهدات بيار ابو حبيب 

     ل ل٩٫٧٥٠٫٠٠٠  جوزف الياس مرعي  شراء آميون قـالب   ٥٣
     ل ل٥٫٩٠٠٫٠٠٠  انطوان شفيق الشامي  شراء آرمات ويافطات  ٥٤

الجلسة الرابعة  
١٢/٤/٢٠١٠  

  
الجلسة األخيرة قبل 
  .اإلنتخابات البلدية

شراء ألبسة صيفية للعناصر التي تكسى   ٥٥
  على حساب البلدية 

  ل ل١٦٫٥٠٨٫٠٠٠  بيار الغاوي 

  بعد اإلنتخابات البلديـّــــــــة

  ل ل٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  طوني ابو صافي  ري الشتول ضمن نطاق البلدة بالكامل  ١٦
  ل ل٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ج مرعي جور  انة شبكة اإلنارة يص  ٢٤
  ل ل١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  جورج مرعي   انشاء شبكات جديدة لإلنارة العامة  ٢٥

  الجلسة األولى 
٢٠/٥/٢٠١٠  

  ل ل١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ادمون شاهين  حجز اعتماد لتشحيل الشتول واألشجار  ٢٧
  شرآة دبانة  شراء مواد للرش ومكافحة الحشرات  ٣٤

  شرآة تقال
   ل ل١٣٫٣٨٠٫٠٠٠
  الجلسة الثانية     ل ل٢٫٣٣٤٫٠٠٠

 شرآة –شرآة دبانه   شراء أدوية لمكافحة الحشرات   ٣٥  ٢٨/٥/٢٠١٠
   مؤسسة إلسي–آتوم 

  ل ل٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠

     ل ل٤٫٦٧٨٫٠٠٠  قزحيا التكلي   أشغال حفر جور على الزفت   ٤٢
مؤسسة بولس محسن   اشغال إآمال الملعب البلدي  ٤٣

  التوالني 
  ل ل١٩٫٩٧٠٫٠٠٠

     ل ل٥٫١٠٠٫٠٠٠  قزحيا التكلي   شارع جورج الفغاليديل رصيف فيتع  ٤٨
  الجلسة الثالثة

١٠/٦/٢٠١٠  
شراء زفت ايدياليت لترقيع الحفر   ٤٩

  ضمن نطاق البلدة بالكامل
  ل ل١٩٫٧٢٨٫٠٠٠  تعهدات بيار ابو حبيب

  
  
  
  

     ل ل ١٤٧٫٧٥٠٫٠٠٠    )لعائالت تمر بضائقة مادية(مساعدات افرادّيــة 
  

       ل ل ٢٤٫١٠٠٫٠٠٠      اعالميةمساعدات اجتماعية وثقافية و
  

 األشغال المنفذة من قبل الغير

 المساعدات
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 رب إزالة آثار الح- مكتب األشغال 

   الشارع الرئيسي إزالة آثار الحرب من
   في الحازمية  

  مع بلدية الحازمية بالتعاون 
   Help Lebanonمؤسسة 
 Allianz-SNAوشرآة 

. . . بإنتظار المزيد لإلستكمال 
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   شارع القصر البلدي–ر حفتزفيت ال  باالت الباطون عن الطرقات جراء  مرور الجبرش

    نيو مارت تقال–ر حفتزفيت ال    نزلة مار روآز–ر تزفيت الحف

    شارع سنـا –ر حفتزفيت ال  ت تقال  نزلة مار– فسحاتتزفيت ال

  تزفيت-مكتب األشغال  
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    طريق السفارة الفرنسية سابقًا–ر تزفيت الحف

  ة بالكاملدمات جديدة ضمن نطاق البلترآيب آر

  تمديد قسطل
  خط إضافي 

لتصريف مياه 
األمطار من مستديرة 
الصياد وحتى ساحة 

  .الحازمية
  ترآيب درابزين حديد 
  طريق قناطر زبيده

 ١ أعمال مختلفة -مكتب األشغال  
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   ٢ أعمال مختلفة -مكتب األشغال  

حاجز حديدي قبل وبعد قناطر زبيده لتحديد العلو ترآيب 
   رفعًا للضرر عن القناطر

   طلعة مارت تقال جهة الساحة – درابزين صيانة

  عاطف مجدالني على جهوده المثمرة . تشكر النائب دبلدية ومخاتير وسكان، : الحازمية 
  

   ٢٠١٠أصدرت بلدية الحازمية جداول التكاليف بالرسوم للعام 
   ١٧/٨/٢٠١٠يرجى من المواطنين التجاوب والمبادرة الى تسديد المتوجب عليهم قبل 

  . ديًا للغرامات ودعمًا لمشاريع البلديةتفا
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  أشغال الملعب البلدي

  مال التشحيل ضمن نطاق البلدة بالكامل أع
  قرب جسر الشفروليه:  في الصورة 

  ري الشتول

  من مكانها نقل شجرة زيتون 
   تحت الجسورالحديقة الكائنةلزرعها في 

  صيانة المستديرات

  باطون علىحواجزوضع 
 جوانب الطرقات منعًا بعض

  لسقوط السيارات

   ٣ أعمال مختلفة -مكتب األشغال  
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  ٢٠١٠ني  الفصل الثا-واردات  

  
  

  
  

 ٣٦،٠٢٦،٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية سكن
 ٥١،٦٧٣،٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية ، غير سكن

 ٢١،١٨٧،٠٠٠ رسم صيانة المجارير واالرصفة
 ١٥٠،٠٠٠ رسم الترخيص لالعالن الدائم والمؤقت

 ٥٣٠،٢٠٣،٠٠٠ رسم الترخيص بالبناء
 ٢٦،٥٤٩،٠٠٠ رسم استعمال االمالك والمنشآت العامة للبلدية

 ٥٣،٠٣١،٠٠٠ لصالح التجهيزات % ١٠رسم إنفاق في وجوه محددة 
 ٦٠،٠٠٠ رسم تصوينة
 ١٠،٠٠٠ رسم الترميم

 ٢٤،٨٨٦،٠٠٠ رسم إنشاء مجارير وارصفة
 ٤٠٠،٠٠٠ رسم االستثمار الماآن االجتماع واندية المراهنات

 ١،٢٦٤،٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن الدائم
 ١٦٥،٠٠٠ رسم االستثمار الشغال االمالك العمومية البلدية
 ٣٧٢،٠٠٠ رسم اعطاء البيانات واالفادات والدروس الفنية

 ٦٧٫٨١٦٫٠٠٠ رسوم وغرامات تسوية مخالفات البناء
 ٩٨،٩٠٨،٠٠٠ عالوة على قيمة المياه المستهلكة

 ١٦،١٨٩،٠٠٠ الغرامات
 ٢،٥١٣،٠٠٠ سائر العائدات غير الملحوظة
 ١٥٩،٠٠٠ رسم التعمير وغرامة التعمير 
 ٢٠١٠واردات الفصل الثاني 

٩٣١،٥٦١،٠٠٠ 

 التقرير المالي 

رصيد بلدية الحازمية لدى مصرف لبنان 
   = ٣٠/٦/٢٠١٠آما في 

ستة مليارات ومئة وتسعة وسبعون 
مليون ومئتان واربعة وعشرون الف 
 , وثمانمائة وثالثون ليرة لبنانية ال غير
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   ٢٠١٠ الفصل الثاني –النفقـــــــــات 
  

  
  

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

 التقرير المالي 

  تعويضات الرئاسة 
المسدد رئيس ونائب الرئيس (

 )٢/٢٠١٠خالل الفصل 
٧،٥٠٠،٠٠٠ 

 ٧٣،٢١٥،٠٠٠ رواتب الموظفين
 ٧٧،٢٨١،٠٠٠ اجور االجراء

المكافآت والتعويضات 
 ٦٥،٤٥٢،٠٠٠ والتقديمات المختلفة

 ٧،٨٤٦،٠٠٠ اللوازم
 ١٦،٥٠٨،٠٠٠ المالبس

المخابرات الهاتفية 
 ٢،٠٢٩،٠٠٠ والبريد والبرق

 ١٦٠٢٠٠٠٠ نفقات ادارية اخرى
 ٧،٧٨٩،٠٠٠ التجهيزات

صيانة التجهيزات 
 ٥،٨٧٥،٠٠٠ واالليات

 ١٩،١٩٣،٠٠٠ المفروشات
 ١،٣٦٣،٠٠٠ النظافة العامة

 ٥٠٠،٠٠٠ مكافحة الحشرات
 ١،٢٢٠،٠٠٠ لوازم التنظيفات
 ١٣،٣٥٩،٠٠٠ المحروقات

 ١،٤٧٥،٠٠٠بدالت استهالك الكهرباء
 ٤٧٢،٠٠٠ بدالت اشتراك المياه
 ١٣١،٧١٩،٠٠٠ صيانة الطرق العامة

 ١،٨٣٥،٠٠٠ ة شبكة المياهصيان
صيانة شبكات االنارة 

 ٨،٨٦٠،٠٠٠ العامة
 

إنشاء شبكات االنارة 
 ٧،٧٥٩،٠٠٠ العامة

إنشاء الطرق العامة 
 ١٤،٢٠٠،٠٠٠ واالرصفة واالقنية

 ١٩،٩٧٠،٠٠٠ إنشاءالمالعب والمسابح
 ٥،٠٥٠،٠٠٠ نفقات الدروس

 ٩٣،٧٥٠،٠٠٠ مساعدات المعوزين
مساعدات االوقاف 

 ٦،٠٠٠،٠٠٠ لخيريةا
المساهمة في النشاطات 

 ١،٠٠٠،٠٠٠ الرياضية
المساهمة في النشاطات 

 ١٥،٣٠٠،٠٠٠ االجتماعية
 ١،٨٨٦،٠٠٠ االستقباالت

 ٩،٤٧٨،٠٠٠ االحتفاالت والمهرجانات
 ٢،٨٦٨،٠٠٠ نفقات التأمين

المصاريف االخرى غير 
 ٣،٨٥٣،٠٠٠ الملحوظة

٢٠١٠ مجموع النفقات خالل الفصل الثاني  
٦٤٠،٦٢٥،٠٠٠ 

مجموع نفقات بلدية الحازمية خالل الفصل 
   ٢٠١٠الثاني من العام 

 فقط ستمائة واربعون مليون وستمائة وخمسة 
  .وعشرون الف ليرة لبنانية ال غير
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 يقوم جهاز الشرطة بمهامه الروتينية    
 تــأمين السير في جميع الشوارع والساحات العامة  
 تــأمين السير أمام مداخل الكنائس  أثناء القداديس واألفراح والمآتم 
  والزياحات لمناسبة أعياد الشعنينة والفصح المجيدتأمين القداديس 
مياه (تــأمين السير أمام مداخل المدارس وأثناء أشغال وأعمال البنى التحتية  

 .... )  هاتف – آهرباء –
 ترميم - بناء  –سير ( إجراء دوريات متواصلة للكشف على جميع المخالفات  

لورش لجهة عدم توفير إضافة الى الكشف على مخالفات ا.... ) الشقق  
 ....الحماية العامة أو عدم وجود تراخيص 

 
 .حملة على السوبرمارآت والمالحم والمحالت التجارية للتقّيـــد بشروط النظافة العامة 

 
تــّم عقد إجتماعات دورية لعناصر ومسؤولي جهاز الشرطة بغية تفعيل العمل وتوجيه  

 . المجلس البلديالعناصر وخصوصًا الجديدة بتعليمات رئيس 
  

  ٤١=  شرطة البلدية  ارية المنجزة من قبل جهاز دالمعامالت اإل 
  

الكشف على معامالت عائدة للمواطنين ومسجلة لدى بلدية الحازمية وإنهائها واعادتها  
  ١٦٣=   الى امانة سر البلدية  

  
  

 جهاز الشرطة 

  رئيس المجلس البلدي السيد
سطًا المعاونين  جان األسمر متو

شربل النبي وخليل ابو صافي 
وبعض عناصر جهاز الشرطة في 

 . بلدية الحازمية
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يقوم جهاز الحراس بتأمين دوريات ضمن  

 السابعة مساء ولغاية نطاق البلدة من الساعة
سادسة صباحًا ويعقد مراقب الحراس الالساعة 

 . اجتماعات دورية لتفعيل أداء الحراس
 
يقمع المخالفات ويؤمن جميع المناسبات  

 ...)  آره –أفراح (
  
 . يلبي اإلتصاالت الواردة من قبل المواطنين 

  
 المرخص مطاعم والمؤسساتيتم قمع الدراجات النارية الغريبة عن البلدة، والسماح فقط لل 

 .  بتسيير الدراجات ضمن نطاق البلدةلها
  
 . يطلب من جميع عمال البناء عدم الخروج بعد الساعة التاسعة مساء 

  
  

 جهاز الحراس 

رئيس المجلس البلدي السيد جان األسمر متوسطًا مراقب الحراس السيد سامي آرآي وبعض 
 . عناصر جهاز الحراس في بلدية الحازمية
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  !مسؤوليات جديدة... والية جديدة ... عهد جديد 
  

البلدي يبنثق من ثقة المواطنين وال يكتمل إال بهم وال يتوجـّــه إال ألن العمل   
  خيرهم، ل

    
وألن الحـازمية تعني لكّل منـا الكثير، فهي المنزل الدافئ الذي نلجأ إليه عند   

  التعب، وهي الحياة بكل أشكالها اإلقتصادية واإلجتماعية والعملية، 
  

 لنكمل مسيرة ءآـان ال بد من حوار بنــّــاء وقرار جري... وألنــّــكم أنتــم ... ألنـّــهـا الحـازمية   
 مع الزميل واألخ ١٩٩٨ وتحديدًا عام خالل اإلثني عشر عامًا المنصرمينور والعمران التي بدأنـاهـا التط

، خصوصًا بعدما أنهينـا تقريبًا البنى التحتية والفوقية وأصبح لدينا إهتمامات أآثر الكبير جوزف نمر مونس
  . غنى وتنوعًا

  
آل امرء منكم جزءًا ال يتجزأ من قرارات المجلس لن نكتفي اليوم بما آان سابقًا، بل سننفتح ليكون   

البلدي، سوف نعمد الى مشارآة أآبر عدد ممكن من ابناء الحازمية في المجالس المصغــّـرة واللجـان التي 
، ولكي يكتسب آل شخص خبرة في تنبثق عنهـا لإلستفادة من اآلراء الجديدة والخبرات العلمية والعملية

تعاطي في الشأن العام، محولين بذلك دار البلدية الى ورشة عمل ال تستكين والى مجال العمل البلدي وال
جامعة مصغــّرة تختصر علم اإلجتماع والحياة، لكي يتمكن الجميع من خدمة الحازمية بأفضل الطرق 

  .الممكنة
  

نـة ألهم ألننـا نهتم بمستقبل الحازمية وألننا ننتمي إليه سوف نبذل قصارى جهدنـا لترسيخهـا مدي  
، لكننا سنعمل ايضًا على الحفاظ على اصالة هذه المدينة وعراقتها المتجذرة بالتاريخ اإلستثمارات الناجحة

   . تميزهوعلى طابعها الغني بتنوعه و
  

  بيئية ، رياضية، ثقافية، فنية، إجتماعية وغيرهـا الكثير، : المشاريع عديدة  
  ....عًا شبانًا وشابات يجم العمل بإنتظارآم ولجـان... واألمكنة الشاغرة آثيرة جدًا   

  
نحن ال نطلب منكم الكثير، بل تخصيص بعض من وقتكم الخاص لتقديم أفكار وآراء لتحديث   

، وندعوآم وتطوير العمل ولنقل الصورة الحضارية للحازمية التي نحب وبالطريقة التي نريدها أن تكون
بلدي آي تشارآوا في صنع القرار وال يبقى في البال أّي لإلطالع عن آثب على مجريات العمل ال ايضًا

  .حكم مسبق

  السيد جان الياس األسمر–آلمة رئيس المجلس البلدي 
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. إنطوت فترة اإلنتخـابات، نحن اليوم نفتح صفحة جديدة ملؤهـا األمل بمستقبل أآثر إشراقًا ونجاحًا
جل لطالما آان نهجنا الوفاء، الوفاء للحازمية وأبنائها، وسيبقى العطاء شعارنـا، لن نبخل بأي ثمين أل

  . مصلحة الحازمية
  

  . شكرًا لكل من أوالنـا ثقته، ونعاهدآم بأننا سنعمل لكسب ثقة آل من حجبها عنــّــا  
شكرًا لكل الزمالء الذين تعاونـــّــا معهم في المجالس السابقة طوال اثني عشر عامًا، وأخّص منهم   

وا بعطاءاتهم وانفتاحهم الذين تميزبالذآر الرئيس جوزف نمر مونس  والسادة روجيه مالط وجورج باسيل 
   .م مصلحة الحازمية فوق آل اعتبار وتغليبه وتجاوبهم

  
أمـا اليوم وقد أصبح المجلس الحالي امتدادًا للمجلس السابق بعد تطعيمه بروح الشباب، أرحـّــب   

  .  الكثير من اآلمال... الكثير بالزمالء الجدد الذين نعّول عليهم الكثير ونعّلق عليهم
  

وأعضاء المجلس مجلس البلدي ومختاري الحازمية بإسمي الشخصي وبإسم زمالئي أعضاء ال  
أنتم من دعمتونا بثقتكم ونعاهدآم على أن نعمل متضامنين لتحقيق الجزء ... نجدد شكرنا لكم اإلختياري 

ولية التي أوليتمونا ايــّــاها، رافعين دومًا إسم وسنسعى دومًا لنبقى على قدر المسؤاألآبر من طموحاتكم 
  ...اليًا الحازمية الحبيبة ع

  
  ! والى اللقاء في تقارير جديدة وأعمال مميزة 

  
  
  
  
  

  
    

  

  السيد جان الياس األسمر–آلمة رئيس المجلس البلدي 

  ابن الحازمية تقدمةالحازمية من األقمار اإلصطناعية 
 شربل بيار ابو شقره
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