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الميﻼد في الحازمّية

الميﻼد في الحازمّية

كلمة الرئيس...
الحازمية  ...بتشوف حالك فيها!
أحبايئ،

رغم كل ما يستهدفنا من قرارات مجحفة
بحق التطّور الذي وصلنا إليه ،وبحقكم،
إﻻ أننا لن نتخﲆ عن الثقة التي أوليتمونا
اياها ،ولن نفّرط مبﱰ واحد من مساحة
مدينتنا الغالية ،التي ترّسخت بالجغرافية
والتاريخ.

خمسون عام ونّيف عﲆ نشأة الحازمية،
انتقلت فيها من بلدة صغية اﱃ مدينة
متوسطة فكبية ،ﻻ تحّد طموحها
ضغوطات ومناورات مهام عظمت؛ ﻻ
تقف ﰲ وجهها الرياح مهام عصفت؛ وﻻ
تقبل مدينتنا بالﱰاجع عن عزميتها
ومسارها التطّوري.

أما العام  2019فنعدكم بتطوير عﻼقة
الحازمية مع مختلف بلدان العامل بهدف
كسب معلومات لتقديم أفضل الخدمات
وأجودها ﻷبناء حازمّيتنا ،كام لﻺنفتاح
عﲆ كّل ما هو جديد ومتقّدم ﰲ العلم
والثقافة والفن .ومن اﳌرتقب أن نوقع
تعاوناً مع السفارة اليابانية لتجهيز مركز
الرعاية الصحي بأحدث اﳌعدات الطبية،
كام سنستضيف حفًﻼ غنائياً راقصاً
للمركز الثقاﰲ الروﳼ ،ومن بعدها
نستكمل البحث عﱪ القارات لتقديم
اﻷفضل عﲆ مائدتنا فيتذّوقه الحازمّيون،
بالشكل الذي يستحقون.

نشأت الحازمية وُعرفت بأنها «حاووز
اﳌياه» الذي يروي البلدات اﳌجاورة عﱪ
قناطر زبيده التاريخية .كﱪت وكﱪنا معها
وﻻ زالت تضّج حياة وتروي بلدات
الجوار من فيض تطّورها وعمرانها حتى
أصبحت قبلة اﳌستثمرين وكبار قضية الحازمية محقة ،ومن ميلك الحق،
الديبلوماسيي ورجال السياسة واﻷعامل .ينتﴫ!

خﻼل الفصل اﻷخي من العام  2018كّرمنا
الكبار ،احتفلنا باﻻستقﻼل ،فرحنا لفوز
فريق الحازمية الرياﴈ ﰲ اﳌباراة
الوطنية ،وقفنا اﱃ جانب اللجان الشبابية،
احتفلنا بعيدي اﳌيﻼد ورأس السنة مع
مختلف ﴍائح اﳌجتمع؛ فكان فصًﻼ نابضاً
بالحب ،زاخراً باللقاءات اﳌثمرة ،واعداً اﱃ أعوام مديدة مليئة باﳌحبة والنجاح
والتطور...
بسنة جديدة مفتوحة اﻵمال.

خﻼل الفصل اﻷخي من العام  ،2018ومع
بداية العام الجديد ،واجهت الحازمية
لكم محبتي وتقديري
تحدياً مصيياً ،أﻻ وهو تثبيت نطاقها
اﻹداري .نعاهد أبناء مدينتنا الحبيبة أنه جان الياس اﻷسمر

جان الياس اﻷسمر
رئيس مجلس بلدّية الحازمية

لن نفّرط بمتر واحد من
مساحة مدينتنا
سخت
الغالية ،التي تر ّ
بالجغرافية والتاريخ.
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مجّلة الحازمّية اﻻستقﻼل

اﻻستقﻼل
في الحازمية
اللجان الشبابية تحتفل باﻻستقﻼل على طريقتها
اجتمع بعض من شباب الحازمية امام
القﴫ البلدي وانطلقوا يجوبون شوارع
اﳌدينة مرددين النشيد الوطني اللبناين
ونشيد الحازمية البلدي وموزعي اﻻعﻼم
اللبنانية عﲆ اﳌارة.
شكر رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان
الياس اﻷسمر اللجان الشبابية ﰲ البلدة،
منّوهاً بحس إنتامئهم العاﱄ ،داعًيا الجميع
لﻼقتداء بهم والتعلق بأرض الوطن يك
يبقى لبنان.
الحازمية بتشوف حالك فيها
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في مدرسة مار روكس الرعائية

ﳌناسبة عيد اﻻستقﻼل نظمت مدرسة مار روكس الرعائية شبه
اﳌجانية سباقاً لتﻼميذها ،يوم اﻹثني ﰲ  ،19/11/2018انطلق من
حرم اﳌدرسة واختتم ﰲ باحة القﴫ البلدي ﰲ الحازمية بحضور
نائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش وعدد من اعضاء اﳌجلس
البلدي واﻷب بسام سعد مدير اﳌدرسة.
ألقى اﳌهندس سليم صقر (عضو اﳌجلس البلدي ﰲ الحازمية) كلمة
باسم الرئيس جان الياس اﻷسمر شّدد فيها عﲆ معاين اﻻستقﻼل
وعﲆ أهمية الشباب ودورهم ﰲ صناعة الغد ،وأبرز ما جاء فيها:
الحازمية ،قلب لبنان النابض حب وحياة  ...الحازمية ،النموذج
اﳌصّغر عن لبنان بالعيش اﳌشﱰك وباﻹنفتاح  ...الحازمية مدينتكم
بﱰّحب فيكم!
كنتو عم تركضو اليوم بذكرى اﻻستقﻼل ،ونحنا قبلكم ركضنا تا
نحافظ عﲆ اﻻستقﻼل ،ورح منسلمكم من اليوم اﳌشعل،
تحملوه وتسلمو لبنان ﻷوﻻدكم ،أحﻼ بكتي من البلد الﲇ
استملتوه منا...

انتو اﻷمل ببكرا أجمل وأفضل ...وإنتو ،ما حدا غيكم بيحّقق الحلم.
باسم رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس اﻷسمر
وباسم زمﻼيئ أعضاء اﳌجلس البلدي
بحب رّحب مبدرسة مار روكس بكل هيئاتها اﻹدارية والﱰبوية
والطﻼبية ،وترحيب خاص مبدير اﳌدرسة اﻷب بسام سعد ،الﲇ ما
بيوّفر أي جهد حتى تكون مدرسته اﻷفضل من كل النواحي ،رغم
اﻹمكانيات اﳌتواضعة.
شباب وصبايا،
مﱪوك للرابحي اليوم ...
خليكم عم تركضو ،وركضونا معكم ،حتى نوصل ع بّر اﻷمان،
ويرجع لبنان أحﻼ من ما كان.
عشتم...
عاشت الحازمية ،مدينة العراقة والتطور،
عاشت مدرستكم
وعاش لبنان
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اﻻستقﻼل
في مدرسة اﻹليزيه

مبناسبة العيد الخامس والسبعي لﻼستقﻼل ،احتفلت مدرسة
اﻹليزه وبلدية الحازمية بالذكرى الوطنّية ﰲ مبنى البلدّية حيث
أّدى تﻼمذة الكورال باقة من اﻷغنيات ﰲ تحّية إﱃ الجيش اللبناين،
حامي الوطن ،ﰲ الداخل والحدود ،كام قّدم قسم من التﻼمذة
رقصة فولكلورية باﳌناسبة.
بداية رّحب الرئيس جان الياس اﻷسمر ،راعي اﻻحتفال ،بالحضور،
وتوّجه باسمه عضو اﳌجلس البلدي اﳌهندس سليم صقر اﱃ
الحضور قائﻼ:
«أّيـهــا اﻷعـــزاء،
أهﻼ بكم ،ﰲ بيتكم ،ﰲ بلدية الحازمية!
سنة تلوى اﻷخرى يتجّدد اللقاء ،ونستذكر الصديق العزيز ،الراحل
الكبي ايﲇ مسّلـم الذي كان عّراب هذا اﻹحتفال ،وقد حملت
مشعله اﻷستاذة العزيزة رىب مسّلم ،فكانت عﲆ مقدار هذا
الحمل الﱰبوي والثقاﰲ!
زمﻼيئ أعضاء اﳌجلس البلدي،
اﳌخاتي والفعاليات
مدرسة اﻹليزيه بهيئتيها التعليمية واﻹدارية،
التﻼميذ اﻷعزاء
اﻹستقﻼل ...ليس قّصة من نسج الخيال ،وليس درساً ﰲ التاريخ
نحفظه من الكتب،
كام أّن لبنان برمزيته ورسالته ليس مجّرد بلد ،بل رسالة ،كام
|6
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وصفه البابا القديس يوحنا بولس الثاين ،إنه رسالة محبة ،رسالة
حياة ،ورسالة ثورّية بوجه كّل طامع ومعتٍد.
دول عديدة احتّلت أرض هذا البلد الصغي ،وُرّحلت عنه ،ليبقى
لبناننا ،لنا ولكم  ...ﻷبنائنا وﻷبنائكم من بعدكم!
لبنان البلد اﳌذكور ﰲ التوراة ،لن تقوى عليه رياح اﻹحتﻼل ،وﻻ
رياح التدخﻼت الخارجية!
قد ﻻ يكون الظرف اليوم مؤاتياً للحديث عن اﻹستقﻼل ،ﰲ خضّم
الﴫاع اﻹقليمي الحاصل ،وتأثياته عﲆ بلدنا ،لكن بإمياننا،
بتكاتفنا ،بوحدتنا ،وباﻹنفتاح عﲆ اﻵخر نبني بلدنا ،بالطريقة التي
نريد ،وبالحلم الذي نريد.
قد ﻻ تكون الﴫاعات الداخلية مؤاتية أيضاً للحديث عن
اﻹستقﻼل ،خصوصاً ﰲ ظّل اﳌحاصصة التي تؤّخـر وﻻدة الحكومة،
لكن يبقى بصيص اﻷمل كبياً مع طّي صفحة اﳌاﴈ اﻷليم ،وتواﱄ
اﳌصالحات بي مختلف اﻷفرقاء السياسيي ،عسانا نبدأ فعلياً
بتأسيس بلد الحلم والرسالة.
باسم زمﻼيئ أعضاء اﳌجلس البلدي ،ومختاَري البلدة ولجنة تجارها
وفعالياتها،
بإسمي واسمكم جميعاً
نقّدم تحية إكبار للجيش اللبناين ،قيادة وضباطاً وأفراداً...
تحية خاصة ﻷرواح الشهداء وذويهم ،وخصوصاً أمهاتهم اللوايت
هّن رحم اﻹستقﻼل وقلعة الدفاع عنه.

تحّيـة لكّل من شارك ﰲ التحضي واﻹعداد لهذا اليوم اﳌمّيز،
تحية إكبار لﻸساتذة والتﻼمذة واﻹداريي ،الذين يساهمون بنﴩ
روح اﻹنتامء للوطن وللمدينة التي تحتضنكم.
عشتم ...
عاشت مدرستكم العامرة بإدراتها وبطﻼبها وأساتذتها...
وحفظ ﷲ لنا الحازمية الحبيبة ولبنان اﳌستقل!»
ثّم كانت كلمة ﳌديرة اﻹليزه اﳌحامية رىب مسّلم سامحة فقالت:
«إّنه العيُد الخامُس والّسبعون لﻼستقﻼل نحتفُل فيه سوًّيا كالعادِة
ﰲ مبنى البلدّية ،تعبًيا عن شعوِرنا باﻻنتامِء الوطنّي لدولِة
اﳌؤّسساِت والقانون ،دولِة الدميقراطّيِة والحرّيات .وتتزامُن
الذكرى هذا العام مع مروِر عاَمي عﲆ تبﱡوؤ رئيِس الجمهورّية
العامد ميشال عون ُسﱠدَة الّرئاسِة وإنهاِء فﱰِة الفراغ ،مع ما لهذا
اﻷمر من رمزّيٍة بالغٍة ﰲ الّدﻻلِة عﲆ معاين الّسيادِة واﻻستقﻼل.
ﰲ اﳌناسبِة نحّيي جهوَد البلدّية لزرِع معاين اﻹمياِن الحّر بدولِة
اﳌؤّسساِت عَﱪ الّدوِر الّريادﱢي الذي تقوُم به برئاسِة صديِق اﻹليزه
جان اﻷسمر وأعضاِء البلدّيِة ﻹرساِء مفاهيِم اﳌواطنِة واﳌساواة،

والحفاِظ عﲆ كرامِة اﳌواطِن ﰲ الحازمّية ،بلدِة الجميع ،من
اﻷهاﱄ والسّكان ،وذلك يتحّقُق بالتمﱡيِز ﰲ تقديِم الخدمات،
والحفاِظ عﲆ اﻷمِن واﻷماِن ﰲ ربوِع البلدة.
وهذا اﻷمُر ينعكُس ﰲ العملّيِة الﱰبوّيِة التي نؤّديها ﰲ نطاِق
البلدة ،تطبيًقا للمعاين التي يكَتِسُبها التﻼميُذ ﰲ محّبِة الوطن،
ومحّبِة البلدة ،واحﱰاِم القانون ،والقياِم بالواجباِت الرسمّيِة التي
يجُب تنشئُة الشباِب عﲆ أداِئها بكﱢل صدٍق وأمانة ،وعن قناعٍة
بأّن الّدولَة ﻻ ُتبنى إﻻ بسواعِد أبناِئها ،تحَت مظّلِة الّدستور.
فطﻼُبنا ،ولهم مّنا ﰲ هذه اﳌناسبِة ألُف تحّيٍة وتحّية ،هم الخميُة
الّصالحة ،والقاعدُة الّصلبُة للحفاِظ عﲆ كرامِة اﻷجياِل اُﳌتعاِقبة.
بِهم نفَخُر ونعتّز ،ونطَمﱡِئ إﱃ مستقبِل لبنان ،وطًنا حًّرا عزيًزا
ﴫ ﰲ اﻹليزه عﲆ نقِل الﱰاِث من جيٍل إﱃ
مستقًﻼ .ونحن إذ ن ﱡ
جيل ،بالتقاليِد والعاداِت العريقة ،نرى ﰲ هذه الناحيِة القاعدَة
اﻷساسيَة لبناِء مواطٍن متجّذٍر ﰲ أرِضه ،ومؤمٍن ﰲ الوقِت نفِسِه
بدوِرِه ﰲ بناِء مستقبٍل أفضل .بهذا نحافُظ عﲆ اﻻستقﻼل ونتطﱠلُع
إﱃ حجِز ِمْقَعٍد لنا بي الّدوِل اﳌتقّدمة».
العدد  - 46الفصل 2018 - 4
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تكريم

تكريم
الرئيس جوزف نمر مونس

تستكمل بلدية الحازمية تكريم رموز البلدة وكبارها ،وللمناسبة توّجه
رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس اﻷسمر يرافقه نائب الرئيس
الشيخ يوسف حبيش واﻷعضاء اﱃ منزل الرئيس السابق جوزف منر
مونس مبعّية مختاري البلدة واعضاء اﳌجلس اﻹختياري وبعض من كبار
موظفي البلدية وفعاليات البلدة ،وقد أطلق الرئيس اﻷسمر مفاجأة
بإعﻼن العمل الجدي عﲆ تسمية شارع باسم الرئيس جوزف منر مونس
نزوًﻻ عند رغبة الزمﻼء اﻷعضاء واﳌخاتي.
سادت التكريم أجواء عائلية محّببة ،وكان للرئيس جان الياس اﻷسمر
الكلمة التالية:
«مسا الخي
مسا الذكريات الحلوة الﲇ انطلقت من هالبيت!
مسا العﻼقات اﳌمّيزة الﲇ بتجمعنا ببيت مونس ،من زمان ،مش من
هلق.
صحيح مشوار الشأن العام حلو ،بس ما ﰲ شك انو خﻼل مشوارنا
واجهتنا صعوبات ...تحّديناها!
واجهتنا مشاكل ...غلبناها !
مع الرئيس النمر جوزف منر مونس ،بّلشنا نرسم وجه جديد للحازمية،
بانتخابات العام ...1998
هو الﲇ ما كان ينتمي ﻷي حزب ،وهو الرجل اﳌعروف بنظافة كّفه
ومبساعدته ﻷبناء الحازمية خﻼل فﱰات الحرب ،كان وبعده معتدل
بأفكاره ،بيحب الكل والكل بيحبه.
اشتغلنا سوا ،وايد بايد طّورنا البنى التحتّية والفوقّية.
استعّنا بخﱪة الريس جوزف بﴩكة الكهربا الﲇ قضا فيها عمره مسؤول،
واستعنا كامن مبعارفه ،وقدرنا نبلش مشوار التطّور ونربطه بالعراقة.
كّملنا عﲆ نهجه خطانا بالدورات اﳌتالية ( ،)2004 / 2010 / 2016بنهج
العراقة والتطور ،حتى صارت الحازمية اليوم واحدة من اهم اﳌدن
اللبنانية الﲇ منفتخر باﻻنتامء الها.
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بهالَجمعة الحلوة اليوم ما فينا ما نتذكر اﻷخ والصديق ،اﳌرحوم جورج
مونس ،الداعم اﻷول لنهج الحوار والقرار بكل الدورات!
ومنوّجه كامن تحية للخال والزميل والصديق أنطوان مونس الﲇ ترافقنا
نحنا واياه بدورتي متتاليتي ( 2004و  ،)2010وشو بحب أندهلك
«خال» هالكلمة الﲇ بتدل عﲆ عمق العﻼقات اﳌمّيزة واﻹحﱰام الكبي،
والصداقة القريبة.
واليوم عم نكّمل اﳌشوار مع العزيز اﳌدّلل عادل مونس.
ريس جوزف،
مع رفيقة الدرب ،الست سونيا ،عملتو عيلة منحبها ومنشوف حالنا فيها،
ومنشوف حالنا بعادل جوزف مونس ،زميلنا باﳌجلس البلدي،
وباﳌهندس سامي والسيدة مياي وزوجها اﳌهندس ميشال عطوي
وعيالهم.
كلنا سوا اليوم مجتمعي ببيتك تا نـقلك من قلبنا ،الﲇ حفرناه ع الدرع
التكرميي:
الرئيس العزيز جوزف منر مونس وعقيلته السيدة سونيا
من قلب الحازمية اﱃ قلبكام اﳌعطاء ...من ذاكرة الحازمية اﱃ تاريخكام
الحّي...
كل اﳌحبة والتقدير!
ريس جوزف،
هيدا الدرع رح يتبعه تسمية شارع باسمكم بالقريب العاجل ﻷنه رغبة
كل الزمﻼ اﻷعضاء.
انت عطيت كتي للحازمية ،واجا الوقت تكرمك مدينتك ،وتشكرك ع كل
عطاءاتك ،وسوا رح منزقف لتاريخ جوزف منر مونس الﲇ عرف يﱰك
بصمة حلوة بالحياة وبالعمل وبالشأن العام.
باسمي ،واسم زمﻼيئ أعضاء اﳌجلس البلدي ،ومخاتي الحازمية ،منقلك
نحنا منحبك يا أحﻼ وأحب ريس!»
الحازمية بتشوف حالك فيها !

ذيب وادما حاتم

تعاليت ع كتي من الجروحات ...وتخطيت كتي من اﳌصاعب...
ضمن اطار حملة تكريم الكبار التي تنظمها بلدية الحازمية،
ورسمت مشوار الحياة ،انت والست ادما ،بالدمعة والبسمة...
توجه رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس اﻷسمر ونائبه
دمعتكم ع فراق الغاﱄ موريس ،كانت غالية ع قلبنا كلنا...
الشيخ يوسف حبيش واعضاء اﳌجلس ومختاري البلدة واعضاء
اﳌجلس اﻻختياري اﱃ منزل السيد ذيب حاتم وعقيلته ادما حاتم وبسمتكم باستقبال وﻻد اﻷحفاد كامن غالية كتي ع قلبنا ...
ﰲ الحازمية عﴫ اﻷربعاء  ،24/10/2018حيث قّدموا لهم درع
نحنا اليوم مجتمعي ببيتكم ،بيت الكرم واﳌحبة ،تا نقلكم شكراً
ع مسية مّﴩفة بالحياة ،وشكراً لجورج وندى ﻻستقبالكم اﳌمّيز
محبة تكرميّية ،وألقى الرئيس اﻷسمر كلمة أبرز ما جاء فيها:
إلنا ...
«ﳌا نقول «كبار الحازمية» أكيد ما منقصد «كبي العمر» بس،
عﲆ الدرع التكرميية ،حفرنا من القلب وبالدهب
ولكن منقصد كبي العمر والقدر والقيمة».
العزيزان ذيب وأدما حاتم
الكبي الﲇ عرف يرّب ويكّﱪ ،يشتغل ويشقى ،ويخاف ﷲ.
من قلب الحازمية اﱃ قلبكام اﳌعطاء...
الكبي الﲇ عرف ينﴩ الروح اﳌسيحّية بعيلته.
من ذاكرة الحازمية اﱃ تاريخكام الحّي...
ديب حاتم
كل اﳌحبة والتقدير!»
انت كبي من الحازمية.
ّ
بالصياد ،اشتغلت  ...وبالحياة تركت بصمة حلوة مع الست أدما تكللت اﻷجواء باﳌحبة واﻷلفة العائلية ،وتستمر الحملة لتطال
جميع كبار البلدة.
رفيقة الدرب.
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المشاركة في ترياتلون
شارك فريق بلدية الحازمية  HAZMIEH SBRﰲ ترياتلون البﱰون
يوم اﻷحد الواقع فيه  ،2018/10/14وهو سباق يتألف من ركض
وسباحة وسباق دراجات هوائية ،وبعد سلسلة تدريبات للفريق
أطلقتها بلدية الحازمية ،نال اﳌشاركون اﳌراتب التالية ﰲ السباق
اﳌرتبة الثانية للفريق اﳌؤلف من مارون نجيم ( 750م سباحة) ايﲇ
ﴍبل الشامي ( 20كلم ركوب دراجة) ودافيد كريك ( 5كلم ركض)
وﰲ اﳌرتبة الرابعة الفريق اﳌؤلف من ايﲇ سيمون الشامي ( 750م
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سباحة) – ﴍبل جحا ( 20كلم ركوب دراجة) وكلودين صفي
( 5كلم ركض)
توّجه الرئيس اﱃ الشباب الرياﴈ بالتهنئة ،مشجعاً إياهم عﲆ
تقديم اﳌزيد من النجاحات ،ومشّدداً عﲆ أن بلدية الحازمية كانت
وتبقى اﱃ جانب كل رياﴈ يعمل عﲆ تطوير مهاراته ورفع اسمه
واسم بلدته عالياً ،منّوهاً بالرياضيي اﻷبطال ،خامتاً حديثه بالقول
”الحازمية بتشوف حالها فيكم“ .

المشاركة في سباقبيروتماراتون

«مرنكض سوا» ،كان الشعار ،ومعاً نظمت اللجان الشبابية ﰲ
الحازمية بالتنسيق مع بلدية الحازمية مشاركة واسعة ﰲ
سباق بيوت ماراتون ،يوم اﻷحد ﰲ  ،11/11/2018حيث
شارك شباب البلدة ﰲ مختلف السباقات التي نظمتها
الجمعية (سباق البدل للرجال ،سباق البدل للصغار ،سباق
42كلم ،سباق نصف اﳌاراتون ،و)FUN Run 8km
وبالفعل فقد حّل فريق الحازمية باﳌرتبة الرابعة عﴩة ﰲ
سباق البدل ،علًام بأن مثاني فريقاً من عدائي محﱰفي من
كل الجنسيات شاركوا ﰲ هذا السباق ،ﰲ حي حّل فريق البدل
للشباب ﰲ اﳌرتبة الخامسة ﰲ لبنان والثانية بي البلديات.
اﱃ ذلك ،تعد اللجان الرياضية الشبابية مبزيد من العمل
لتحقيق مزيد من اﻹنجازات والنشاطات ،دعًام للروح الرياضية.
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فوزفريقالبدلالشبابي
في سباق بيروت ماراتون
فاز فريق البدل للصغار ﰲ بلدية الحازمية باﳌرتبة الثانية بي البلديات
ﰲ سباق بيوت ماراثون ،وللمناسبة تّم تتويج الفائزين يوم الثﻼثاء ﰲ
 27/11/2018ﰲ أوتيل مونرو ،بحضور رئيسة الجمعية السيدة مي
الخليل ورئيس اﻻتحاد اللبناين ﻷلعاب القوى السيد روﻻن سعاده،
ومدّرب الفريق ايﲇ الشامي.

تألف فريق الحازمية الرياﴈ من:
شمعون ضاهر  /جو نعمه  /ايﲇ
نعمه  /الياس حاتم  /جاد ضاهر /
جاسون قاﴈ  /كريستيان ليشع
خوري  /عﲇ بزي  /فرانشسكو
حجار  /صﻼح سامل.
أعرب رئيس اﳌجلس البلدي
السيد جان الياس اﻷسمر عن
فخره بشباب الحازمية
وصباياها ،مثنياً عﲆ جهود
الفريق الرياﴈ واﳌدّرب،
ومثمناً غالياً حّس اﻹنتامء لدى
الشباب ﳌدينتهم ،مؤكداً أن
الحازمية كانت وتبقى «مدينة
بتشوف حالك فيها».
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منشبابنا

مشاركة اللجان الشبابية في الحفل السنوي لجمعية كن هادي

شارك وفد من اللجان الشبابية ﰲ بلدية الحازمية تألف من جورج بني ،ﴍبل مسعد وﴍبل كميد ﰲ الذكرى السنوية الثانية عﴩة لتأسيس جمعية
كن هادي ،وقد أقيم الحفل برعاية معاﱄ وزير السياحة السيد اواديس كيدانيان يوم اﻷربعاء الواقع فيه  24/10/2018ﰲ فندق  Smallvilleبدارو.

الحازميةتفخربأبطالها
ميشال داني حريقه

فائز ببطولة آسيا بالووشو كونغ فو وقد أحرز اﳌيدالية
الذهبية ﰲ البطولة الدولية ﰲ اﳌواي تاي
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مجّلة الحازمّية اجتماعات

<<

اجتماعبيئي
لتفعيلعمليةالفرز

ﻷن البيئة من أولويات بلدية الحازمية ،دعا رئيس اﳌجلس  ،2015فمعهم ومبؤازرتهم استطاعت البلدية أن متﴚ قدماً نحو
البلدي السيد جان الياس اﻷسمر ممثلي عن اﳌجتمع اﳌدين ﰲ التطور ،وتعّول اليوم عليهم لتفعيل عملية الفرز ﰲ اﳌصدر.
الحازمية بحضور عضوي اﳌجلس البلدي السيدة سيلفيا دعيبس
والسيد عبدو النجار (ممثﲇ اللجنة البيئية) ،اضافة اﱃ مندوبة شّددت السيدة سيلفيا دعيبس (مسؤولة اللجنة البيئية) عﲆ
ﴍكة سيتي بلو ومسؤولة مكتب التنمية اﳌحلية واﳌستشار سهولة هذه الخطوة ،حيث يصار اﱃ تخصيص كيس اسود
اﻹعﻼمي ﰲ البلدية ،وقد تّم التباحث ﰲ ﴐورة تفعيل عملية للنفايات العضوية وآخر للنفايات اﳌفروزة ،كام عرضت مندوبة
الفرز ﰲ اﳌصدر ،ﳌا لذلك من اهمية بيئية وثقافية وحضارية ،ﴍكة سيتي بلو الخطوات التي تنفذها الﴩكة ،والعقوبات التي
وما تشّكل هذه الخطوة البسيطة من مساهمة ﰲ تفادي أزمة تقوم بها بحق السائقي اﳌخالفي عند حدوث أي خطأ ﰲ عملية
الرفع.
نفايات جديدة تﴬب لبنان.
وﰲ هذه اﳌناسبة ،توجه الرئيس جان الياس اﻷسمر بالشكر اﱃ  -الحازمية_بتشوف_حالك_فيها
أبناء الحازمية وسكانها الذين تجاوبوا مع البلدية ﰲ العام  -البيئة_أوﱃ_أولوياتنا
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اجتماع عام وغداء للموظفين
لمناسبة اﻷعياد
دعا رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس اﻷسمر
جميع اﳌسؤولني واﳌوظفني والعاملني ﰲ البلدية ،ﰲ
جميع اﻷجهزة اﻹدارية واﳌالية واﻷمنية واﻷشغال اﱃ
اجتامع عام ُعقد ﰲ القاعة العلوية ﰲ القﴫ البلدي يوم
الخميس ﰲ  27/12/2018تﻼه حفل غداء عﲆ ﴍف
اﳌدعوين ﳌناسبة اﻷعياد.
استهّل اﻹجتامع بالنشيد الوطني اللبناين ونشيد
الحازمية البلدي ،ثّم كانت كلمة مقتضبة للرئيس
اﻷسمر هّنأ فيها اﳌوظفني والعاملني ﳌناسبة عيدي
اﳌيﻼد ورأس السنة ،وأطلعهم عﲆ أهّم إنجازات بلدية
الحازمية خﻼل العام  2018مشّدداً عﲆ أّن ما وصلت
اليه البلدية اليوم ما كانت لتصل اليه لوﻻ تضافر جهود
الجميع ووحدة القيادة بني اﳌجلس البلدي ،رئيساً وأعضاء،
وبني اﳌخاتري ولجنة التجار ومختلف القيادات والفعاليات.
كام أطلع الرئيس اﳌدعوين عﲆ أهم اﳌشاريع التي هي قيد
التنفيذ واﻹنجاز خﻼل السنة اﳌقبلة.
ومتنى الرئيس ﰲ النهاية للجميع سنة جديدة ملؤها النجاح
واﻹزدهار.
تكّلل اﻹجتامع والغداء بالروح العائلية وباﻵمال والتطلعات
ﳌستقبل زاهر.
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مجّلة الحازمّية معرض

المعرضالميﻼديالشبابي

أقامت اللجان الشبابية ﰲ بلدية الحازمية،
معرضاً لﻼشغال اليدوية والحرفية ،ﳌناسبة
عيد اﳌيﻼد ﰲ الصالة العلوية بالقﴫ البلدي
ﰲ اﻷول والثاين من شهر كانون اﻷول ،2018
وقد ضّم مجموعة كبرية من العارضني (الذين
فاق عددهم الخمسني عارضاً) الذين اضفوا
روحاً شبابية ممّيزة ،فتنّوعت أشغالهم بني
اﳌونة القروية واﻷشغال اليدوية من تطريز
وزينة وحرفيات ،باﻹضافة اﱃ الكتب والرسم
وغريها الكثري.
افتتح اﳌعرض رئيس واعضاء اﳌجلس البلدي ومختاري الحازمية
يرافقهم رئيس لجنة التجار وعدد من الفعاليات ،وألقى الرئيس
جان الياس اﻷسمر كلمة شّدد فيها عﲆ أهمية دور الشباب ﰲ
بناء مجتمع الغد ،شاكراً الجميع عﲆ اندفاعهم لتنفيذ أفضل
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اﳌشاريع وأنجحها ﰲ الحازمية .وقد جاءت ﻻفتة مبادرة الرئيس
جان الياس اﻷسمر وعدد من اعضاء اﳌجلس البلدي من حيث
تشجيع كّل العارضي من دون استثناء ،والﴩاء من أعاملهم
ومنتوجاتهم.

تنّوعت أشغالهم
بين المونة القروية
واﻷشغال اليدوية
من تطريز وزينة
وحرفيات،
باﻹضافة الى
الكتب والرسم
وغيرها الكثير.
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مجّلة الحازمّية صغارنا

صغارنا

إنتو أمل المستقبل ...
إنتو رح تكملو اللي
نحنا بّلشنا فيه!
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احتفلت بلدّيـة الحـازمية مع أطفال البلدة بعيد اﳌيﻼد ،حيث
لّبــى ما يقارب السبعامئة طفل دعوة اﳌجلس البلدي
ﳌشـاهدة مﴪحية  LOUNAالجديدة ،التي تﻼهـا توزيع
هدايا قّيمة من البلدية بواسطة سيدات لجنة الثقافة
واﳌهرجـانات واللجان الشبابية ﰲ البلدة بالتعاون مع كشافة
اﻻستقﻼل.
وقد كان اﻻحتفال مميزاً هذا العام ﻷنه أقيم ﰲ القاعة العلوية
للقﴫ البلدي ،للمرة اﻷوﱃ فامتاز بحسن التنظيم وباﻷجواء
اﳌيﻼدية.
ألقى ﰲ بداية الحفل رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان
اﻷسمر كلمة ترحيبّية بالحضور ،أشار فيها اﱃ أّن اﻷطفال هم
عنﴫ أساﳼ لبناء غد أفضل ،وأّكــد أن فرحتـهم ﰲ هذا
النهار اﳌمّيز هي أمثن هدية للمجلس البلدي ،ولعّل أبرز ما
جاء ﰲ كلمته:
السبت اﳌاﴈ اجتمعنا وتشاركنا مع اهلنا وكبارنا غداء
اﳌحبة....
اليوم ...زغارنا انتو ...شبابنا عم بيساعدونا ...كبارنا حدنا ...كلنا
مجموعي ....هيدا هوي العيد الحقيقي الﲇ عم نحتفل فيه
معكم للمرة الخمسة عﴩ وميكن أكﱰ!
هالسنة ممّيزة كتي لكتي اسباب:
أوًﻻ هيدي اول سنة منحتفل فيها هون ...بالقﴫ البلدي...
ﴫف الحازمية ووﻻدها ....والﲇ
بهالصالة الﲇ رح تكون بت ّ
بالسنة الجايي رح تكون أحﻼ وأحﻼ...
تانياً ﻷّن الزغار الﲇ كنا نحتفل معهم بهالعيد ،كﱪو وصارو
اليوم عم بيساعدونا بالتنظيم...
وتالتاً ﻷنو رح نوعدكم انو الحازمية الﲇ ضّوت بالسني
اﳌاضية بكتي من اﻹنجازات رح بتضوي وتلمع أكﱰ وأكﱰ
بالسني الﲇ جاية ،ﻷن نجاحنا من محبتكم!
كرمالكم عم نشتغل تا نحقق كل ﳾ نحنا وياكم منحلم فيه،
من حدائق عامة ،ومركز رعاية صحية ،ومجّمع رياﴈ،
ونشاطات ثقافية وفنية ورياضية واجتامعية متنوعة...
إنتو أمل اﳌستقبل  ...إنتو رح تكملو الﲇ نحنا بّلشنا فيه!
الحازمية ،كنا ورح نضل نشوف حالنا فيها ...
شكراً لجميع اﳌشاركي...
شكراً ﳌنظمي هذا اﻻحتفال...
باسمي وباسم الزمﻼ الحاﴐين واﳌخاتي
منقلكم ميﻼد مجيد...
ولد اﳌسيح ...هللويا.....
ﰲ هذا السياق ،شكرت السيدة سيلفيا دعيبس (عضو اﳌجلس
البلدي – مسؤولة لجنة الثقافة واﳌهرجانات ﰲ البلدية)
الرئيس عﲆ حضوره ومشاركته اﻷطفال فرحة العيد وعﲆ كل
ما يقوم به مع اﳌجلس البلدي لنﴩ الثقافة والفرح ،وسادت
عﲆ اﻹحتفال أجواء عائلية غمرتها اﻷلفة واﳌحبة.
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مجّلة الحازمّية كبارنا

كبارنا

ﳌناسبة حلول اﻷعياد اﳌجيدة دعا رئيس
وأعضاء مجلس بلدية الحـازمية كبار
البلدة اﱃ حفل غداء يوم السبت ﰲ
 8/12/2018حيث لّبــى الدعوة ما
يقارب  200عائلة ،باﻹضافة اﱃ اﳌجلس
البلدي ومختاري البلدة وعدد من
فعالياتها ورئيس جمعية مار منصور
اﳌختار ايﲇ الغاوي وكاهن رعية مار
روكس اﻷب ميشال كيوز.
قّدم اﳌجلس البلدي لكبارنا الهدايا
الرمزية واﳌعايدات السنوية.
افتتح الحفل بالنشيد الوطني اللبناين
 | 20العدد  - 46الفصل 2018 - 4

ونشيد بلدية الحازمية ،بعدها كانت
صﻼة اﳌباركة مع اﻷب ميشال كيوز ،ثم
كانت كلمة للسيدة سيمون عياين (عضو
اﳌجلس البلدي – مسؤولة لجنة الشؤون
اﻹجتامعية ﰲ البلدية) رّحبت فيها
بالجميع ،شاكرة الرئيس عﲆ جهوده
اﻹنسانّية التي أعلت شأن الحازمية
فجعلتها واحدة من أهم اﳌدن اللبنانية،
ومدينة بالفعل «بتشوفك حالك فيها».
أّما الرئيس جان الياس اﻷسمر الذي رّحب
بدوره بالحضور ،توّجه اﱃ كبار الحازمية
باللهجة العامية رافضاً أي مسافة تفصل

اﳌجلس البلدي عن أهله ﻷنه انبثق منهم
وبفضل ثقتهم ،وقد جاء ﰲ كلمته:
صبـاح الخي جميعاً ...
من سنة لسنة مننطر هالَجمعة الحلوة...
صحيح منشوف بعضنا مبناسبات مختلفة،
بس َجمعة العيلة الكبية ع اﳌيﻼد إلها
غي طعم ،وغي نكهة...
معكم منعيش معاين عيد اﳌيﻼد ،ومعكم
منحاول نزرع البسمة الﲇ هي أفضل
دواء ﳌواجهة مصاعب الحياة الكتية،
طاﳌا اﳌحبة والثقة بتجمعنـا ،كل يوم
عيد!

مهمـا بعدت اﳌسافات ،بتضل تجمعنا
اﳌحبة لنتقاسم «الخبز واﳌلح ... ،الحلو
واﳌر» ،ونبقى دامياً متحدين ﻷجل الخي
العام ،وخي الحازمية الحبيبة!
أهﻼ وسهﻼ بالجميع ببيت الكل ...بالقﴫ
البلدي!
وإنشاهلل بثقتكم فينا ،ومبحبتكم ،بتضل
الحازمية دامياً مدينة منشوف حالنا فيها!
باسمي وباسم الزمﻼء اعضاء اﳌجلس
البلدي واﳌخاتي والكهنة اﻷفاضل والشبيبة
وكل اﳌشاركي منقلكم :ﷲ يعطيكم ميﻼد مجيد لكم ولجميع أفراد عائﻼتكم
الصحة ويطّول عمركم جميعاً....
عشتم  ...عاشت الحازمية  ...عاش لبنان !»
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ريسيتال
مار روكس
دعت رعية مار روكس  -الحازمية ابناء
البلدة للمشاركة ﰲ حفل ريسيتال
ديني ميﻼدي أحيته جوقة اﻻب ألبي
ﴍفان اﻷنطوين يوم السبت ﰲ
 22/12/2018وكانت كلمة لكاهن
الرعية اﻷب ميشال كيوز رّحب فيها
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بداية بالحضور ،ومتنى للجميع اعياداً
مباركة وان تكون هذه الفﱰة من
السنة فﱰة صﻼة وتأمل ،يولد فيها الرب
ﰲ القلوب ﻻ القشور الدنيوية.
حﴬ الريسيتال رئيس واعضاء اﳌجلس
البلدي ،مختارا البلدة وعدد من

الشخصيات والفعاليات وابناء الرعية،
وقد تّم بثه مباﴍة عﲆ صفحة الرعية
الفايسبوكية – Paroisse Saint Rock
 ،Hazmiehوغطـّــته مشكورة بعض
الوسائل اﻹعﻼمية من بينها تلفزيون
ل ب ن ان .

مارت تقﻼ
احتفلت رعية مارت تقﻼ – الحازمية
مع اطفال الرعية الذين أخذوا اﳌناولة
اﻷوﱃ بريستال ديني ميﻼدي يوم
السبت ﰲ  ،15/12/2018بعنوان

 ،CHANTONS NOELوقد تضّمن
الريسيتال مجموعة من الﱰاتيل
واﻷغاين اﳌيﻼدية ،وحﴬه حشد من
ابناء البلدة عﲆ رأسهم كاهن الرعية

الخوري جورج بدر ومعاونه ورئيس
اﳌجلس البلدي السيد جان الياس
اﻷسمر وبعض من اعضاء اﳌجلس
ومختاري البلدة.
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مجّلة الحازمّية تن تد

<<

تدشين زاويةصﻼةفيكنيسةمارروكس

دعت رعية مار روكس – الحازمية أبناءها للمشاركة ﰲ تدشي
«زاوية الصﻼة» اﳌستحدثة بهّمة الخّيين يوم اﻷحد ﰲ
 ،2/12/2018وللمناسبة احتفل بالذبيحة اﻹلهية كاهن الرعية
اﻷب ميشال كيوز يعاونه اﻷب اميل داغر ،وقد شارك ﰲ القداس
اﳌجلس البلدي برئيسه وعدد من اﻷعضاء مع مختاري البلدة
ولجنة التجار ،اضافة اﱃ لجنة الوقف الجديدة للرعية ،وعدد
كبي من الفعاليات واﳌؤمني.
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وللمناسبة أمل اﻷب ميشال كيوز أن تكون هذه الزاوية
اﳌستحدثة منّشطاً للحركة اﻹميانية وللصﻼة اﳌستمرة ،منّوهاً أّن
كل عمل يقوم به اﳌرء هو صﻼة بحد ذاته إذا ما تكّلل باﳌحبة،
كام عّﱪ رئيس اﳌجلس البلدي ﰲ الحازمية السيد جان الياس
اﻷسمر عن فرحه بالحياة الجديدة التي تنبض بها رعية مار
روكس مهنئاً كاهن الرعية ومساعده عﲆ نشاطاتهام الرعوية
اﳌستمرة.

<<

تدشين مزارمارشربل

تداعى عدد من ابناء الحازمية ليل 22/10/2018
لتدشي ومباركة متثال القديس ﴍبل عﲆ طريق
الزحيام ،الذي قدمه السيد سامي الهﱪ ،وصّمم اﳌزار
ونفذه الكابنت اميل ابو صاﰲ؛ وقد حﴬ اﱃ اﳌكان
اﳌخصص اﻻب ميشال كيوز الذي قام بعملية
التﱪيك ،طالباً شفاعة القديس ﴍبل وبركاته ،كام
شارك كّل من رئيس واعضاء اﳌجلس البلدي
ومختاري البلدة وحشد من الفعاليات ،حيث
أضيئت اﳌغارة اﳌوضوع فيها التمثال بطريقة فنية،
فأضاءت عندها اﳌفرقعات النارية سامء البلدة.

<<

سيداتالمحبة

احتفلت مجموعة من سيدات الحازمية ،الناشطات ﰲ العمل
اﻹجتامعي بعيد اﳌيﻼد مع اﻷب مجدي عﻼوي ﰲ مطعم اﳌحبة
بالحازمية ،حيث تشارك الحاﴐون غداء العيد مع رئيس وبعض
اعضاء اﳌجلس البلدي والفعاليات وابناء البلدة.
أشاد الرئيس جان الياس اﻷسمر بجهود سيدات الخدمة

اﻹجتامعية ﰲ الحازمية اﳌندفعات لعمل الخي واﳌحبة ،وكان اﻷب
مجدي عﻼوي قد أشاد ﰲ تﴫيحات سابقة له بدور بلدية
الحازمية التي بادرت باﻻتصال به ﻻنشاء هذا اﳌطعم وأّمنت كل
التسهيﻼت اﳌادية واﳌعنوية الﻼزمة.
وتبقى الحازمية مدينة بتشوف حالك فيها
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<<

اللجانالشبابيةتحضرالهداياالميﻼديةوتوزعها

بدأت اللجان الشبابية ﰲ بلدية الحازمية بالتنسيق مع
كاهن رعية مارت تقﻼ اﻻب جورج بدر بتحضي هدايا
العيد التي ستوزع عﲆ عائﻼت متر بضائقة اقتصادية،
وستنطلق هذه الحملة خﻼل اسبوع اﳌيﻼد لتطال اكﱪ
عدد ممكن من العائﻼت ﰲ محاولة ﻻدخال بهجة هذا
الزمن اﳌجيد اﱃ قلوب الجميع.

تواظب اللجان الشبابية ﰲ بلدية الحازمية توزيع الهدايا اﳌيﻼدية عﲆ
عدد من العائﻼت ،وبالفعل فقد اجتمع عدد من شباب وصبايا
الحازمية وانطلقوا لتوزيع الهدايا العينية التي أعّدت بالتنسيق مع
رعية مارت تقﻼ ،كام الهدايا اﳌادية التي قّدمتها الفنانة سمية توفيق.
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شكر الرئيس جان الياس اﻷسمر كل من ساهم بإدخال بهجة العيد اﱃ
قلوب ابناء الحازمية ،مؤكداً أّن البلدية ،مبجلسها البلدي ومخاتيها
وفعالياتها ،كانت وتبقى دوماً اﱃ جانب أهلها لتبقى الحازمية
«مدينة بتشوف حالك فيها».

<<

نشاطاترعيةمارتتقﻼ-الحازمية

رئيس البلدية اﻷستاذ جان اﻷسمر وعقيلته الدكتور ناديا اﻷسمر
سلسلة من النشاطات اﳌيﻼدية أقامتها رعية مارت تقﻼ –
ولجنة الوقف ورؤساء الجامعات الرسولية ﰲ الرعية.
الحازمية ﳌناسبة اﻷعياد وهذه أبرزها:
 2018/12/7 - 1رياضة روحية لسيدات أخوية مارت تقﻼ ﰲ  2018/12/15 - 5معرض مؤسسة “ “ MAIN MISEو« S T G
دير مار أغوسطينوس – كفرا مع مرشدهّن الخوري جورج بدر أمام الكنيسة.
خادم الرعية
 2018/12/16 - 6مسية صﻼة مع القضاة واﳌحامي ثم قداس
الهي عﲆ نية شفاء ابن الرعية القاﴈ سامر غانم بحضور
 2018/11/20 - 2ريسيتال ميﻼدي أحيته «جوقة اﻷبونا»
اﳌؤلفة من ثﻼثي ولدا بقيادة اﻷستاذ عامد رّحال ،وقد زرعت عدد من القضاة والرسميّي.
الفرح ﰲ قلوب أبناء الرعية بحضور كهنة الرعية والراهبات
 2018/12/20 - 7ريسيتال ميﻼدي ﰲ الكنيسة لطﻼب مدرسة
اﻷنطونيات وراهبات القديس دومنيك رئيس البلدية اﻷستاذ اﻻليزة بحضور إدارة اﳌدرسة وكاهن الرعية.
جان اﻷسمر وعقيلته الدكتور ناديا اﻷسمر ولجنة الوقف
 2018/12/22 - 8سهرة روحّية ﻷوﻻد فرسان وطﻼئع العذراء
ورؤساء الجامعات الرسولية ﰲ الرعية.
مع جوقة اﻷبونا ،حيث ُعرضت مﴪحّية ميﻼدّية وُقدمت
أعامل فنّية.
 2018/12/4 - 3حفلة رعائّية ﳌناسبة عيد القديسة بربارة
جمع حواﱄ مثاني ولدا بحضور الكهنة واﻷهل واﻷصدقاء
 2018/12/26 - 9عشاء للجامعات الرعائية الرسولية ﰲ
للتباري بأجمل زي تنكري.
الصالة الرسمّية كتقليد سنوي بحضور الكهنة ولجنة الوقف
ورؤساء الجمعيات الخيية.
 2018/12/15 - 4ريسيتال ميﻼدي أحياه طّﻼب القربانة
اﻷوﱃ بسعي من السيدة ندى كنعان  ،وبادارة السيد عامد
 2018/12/27 - 10عشاء أقيم للعجزة بدعوة من جمعية
رحال واﳌوسيقار سعد البجاين ،بحضور كاهن الرعية واﻷب
 DOMUSﰲ صالون الرعية بحضور الخوري جورج بدر
مخول فرحة ،واﳌونسنيور نبيل صليبا واﳌونسنيور رافائيل
والسادة لور ضومط وليﲆ شقي وكلود شوشاين وغيهم من
طرابلﴘ والخوري عصام إبراهيم وراهبات القديس دومنيك اﻷعضاء  ،تخّلل العشاء حفلة غنائّية.
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التقرير اﻹداري

التقريراﻹداري...معامﻼتناباﻷرقام
اﳌعامﻼت الصادرة (الفصل )2018/٤
محﴬ جلسة مجلس بلدي
قرارات مجلس بلدي
قرارات إدارّية
معامﻼت صادرة إﱃ الدوائر الرسمّية
مختلف
طلبات – دعوات – رسائل شكر – تعاميم –
إنذارات – مراسﻼت – إعﻼنات

2018/10
3
37
2
25

2018/11
1
14
5
5

2018/12
2
49
46
11

اﳌجموع
6
100
53
41

48

40

27

115

اﳌعامﻼت الواردة (الفصل )2018/٤
معامﻼت اﳌواطني :منجزة ومسّلمة
معامﻼت اﳌواطني :قيد اﻹنجاز
رخص بناء
رخص إسكان
طلبات مساعدات إجتامعّية
تعاميم واردة من الوزارات
مختلف
عرض أسعار  -مراسﻼت  -مأذونيات -
اعﱰاضات  -شكاوى وغيه

2018/10
150
1
25
45

2018/11
144
2
1
3
20
33

2018/12
125
3
1
33
55

اﳌجموع
419
5
1
5
78
133

101

50

88

239

عدد العائﻼت التي ُقﱢدمت لها مساعدات إجتامعّية  ٦٧عائلة
قيمة اﳌساعدات اﻹفرادّية  ٤٦.٦00.000ل ل
اﳌساعدات التي ُقﱢدمت إﱃ جمعيات وأندية ورعايا  1٦مساعدات بقيمة  ٤٦.٥00.000ل ل
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التقرير المالي

الــواردات

التقريرالمالي

رسم عﲆ القيمة التأجيية (س)
218,604,000
رسم عﲆ القيمة التأجيية غي سكن (غ)
1,195,420,000
رسم صيانة اﳌجارير واﻻرصفة
322,712,000
رسم اﳌواد القابلة لﻼنفجار
1,567,000
رسم ترخيص لﻼعﻼنات الدامئة واﳌؤقتة
1,308,000
رسم الﱰخيص بامﻼك العمومية البلدية
630,000
رسم الﱰخيص بالبناء
184,588,000
عﻼوة عﲆرسم الﱰخيص بالبناء لقاء استعامل اﻻمﻼك العامة البلدية 9,233,000
عﻼوة عﲆ رسم الﱰخيص بالبناء لﻼنفاق ﰲ اوجه محددة 18,461,000
رسم تصوينة
10,000
رسم انشاء مجارير وارصفة
8,911,000
رسم استثامر ﻻماكن اﻻجتامع واندبة اﳌراهنات
200,000
رسم استثامر لﻼعﻼنات الدامئة
2,259,000
رسم استثامر لﻼعﻼنات اﳌؤقتة
40,608,000
رسم استثامر بإشغال اﻻمﻼك العمومية البلدية
28,765,000
رسم استثامر ﳌحﻼت ومحطات توزبع اﳌحروقات السائلة 950,000
رسم ﻻعطاء اﻻقادات والبيانات والدروس الفنية
104,000
غرامة تأخي
7,767,000
محسومات الﴫف من الخدمة  +عائدات غي ملحوظة 16,163,000
رسم التعمي مع الغرامة
4,445,000
رسم اﳌلجأ
اﳌجموع
2,0٦2,٧0٥,000

رصيد بلدية الحازمية لدى مﴫف لبنان كام
ورد ﰲ 31/12/2018
بلغ  25.593.225.873ل ل

النفـقــــات

تعويضات الرئيس ونائب الرئيس (اﳌسددة خﻼل هذا الفصل) 32,000,000
رواتب اﳌوظفي
498,442,000
اجور اﻻجراء
181,009,000
عائدات الجباية والغرامة
475,000,000
اﳌكافأت والتعويضات والتقدميات اﳌختلفة
294,309,000
اللوازم
18,496,000
اﳌﻼبس
19,936,000
اﳌخابرات الهاتفية والﱪيد والﱪق
5,389,000
نفقات ادارية اخرى
57,076,000
التجهيزات
17,303,000
صيانة التجهيزات واﻻليات
59,920,000
اﳌفروشات
23,471,000
النظافة العامة
38,887,000
صيانة اﳌباين
131,575,000
مكافحة الحﴩات
11,715,000
لوازم التنظيفات
6,779,000
اﳌحروقات
68,260,000
بدل استهﻼك الكهرباء
30,220,000
بدﻻت اشﱰاك اﳌياه
3,490,000
صيانة الطرق العامة
632,132,000
صيانة شبكة اﻻنارة العامة
73,278,000
انشاء الطرق العامة واﻻقنية واﻻرصفة
57,980,000
انشاء اﳌﻼعب واﳌسابح
925,000
نفقات الدروس
70,575,000
مساعدة اﳌعوزين
220,089,000
مساعدة اﻻوقاف الخيية
53,700,000
اﳌساهمة ﰲ النشاطات الثقافية
7,000,000
اﳌساهمة ﰲ النشاطات الﱰبوية
5,000,000
اﳌساهمة ﰲ النشاطات الرياضية
5,000,000
اﳌساهمة ﰲ النشاطات اﻻجتامعية
61,000,000
اﻻستقباﻻت
10,850,000
اﻻحتفاﻻت واﳌهرجانات
211,894,000
رسوم الدعاوى واﻻحكام
30,563,000
نفقات التأمي
14,103,000
اﳌصاريف اﻻخرى غي اﳌلحوظة
43,088,000
اﳌجموع
3,٤٧0,٤٥٤,000
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تااتلنمانﱠفذة
مجّلة الحازمّية المقنراارا
سب

<<

قرار 289

انشاء ارصفة جنب مدرسة اﻹليزيه

<<

قرار 2٤٥

صيانة خزانات حديدية عازلة
تحتوي عﲆ لوحات تحكـّـم
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<<

قرار 22٥

<<

قرار 232

ﴏف صحي من وسط ساحة
مارت تقﻼ ولغاية بناية ديلو

صيانة وتركيب اجهزة شبكة اﻻنارة
العامة ضمن النطاق البلدي
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منا وفينا

«مناوفينا» بقلم المختار إيلي الغاوي

إيلي الغاوي

آلمانوكيان
السجل 8بروتستانت
الدكتور انترانيك مانوكيان ،مدير المستشفى اللبناني لﻸمراض
العقلية والعصبية ،من عام  1956ولغاية العام  ،1975متزوج
من السيدة إلسي هايكازون خانتامور وله ولدان أرسن
وفاهي.
ولد الدكتور انترانيك مانوكيان في تركيا في السابع والعشرين
من كانون الثاني في العام  ،1910وتوفي في العام .2003
تخّرج طبيباً من كلية الطب في الجامعة اﻷميركية عام ،1935
متخصص في علم النفس في جامعة ادنبره عام  ،1939وخدم
د .انترانيك مانوكيان
كطبيب نفسي مع القوات البريطانية من عام  1941ولغاية
العام  ،1946بعدها عاد الدكتور مانوكيان الى الجامعة
اﻷميركية في بيروت وخدم في كلية الطب بين أعوام 1947
و ،1975وكان خﻼل  19عاماً رئيساً لدائرة الطب النفسي كما لجنة الصحة البرلمانية ،وعضواً في عدد من الجمعيات العالمية،
خدم كمستشار لقسم الخدمات الصحية في الجامعة ،وعّين ومنها الجمعية الملكية الطبية في بريطانيا ،واﻻتحاد العالمي لعلم
اﻷعصاب ،واﻻتحاد العالمي للصحة العقلية والجمعية النفسية
استاذاً مشرفاً في العام  1975بعد تقاعده.
باﻹضافة الى عمله في الجامعة ،خدم الدكتور البروفيسور العلمية ،وعدد من الجمعيات الطبية اللبنانية ،كما أنه عضو في
مانوكيان طبيباً مشرفاً على المستشفى اللبناني لﻸمراض عدة هيئات خبراء من منظمة الصحة العالمية والدولية.
ومن أهم انجازاته ادخاله مادة الطب النفسي في كل المراحل
العقلية والعصبية بين أعوام  1956و 1975في الحازمية.
حصل الدكتور مانوكيان على وسام اﻷمبراطورية البريطانية التعليمية في كلية الطب ،وانشائه برنامج التدرب اﻹقليمي
لقاء خدمته مع القوات البريطانية في الشرق اﻷوسط خﻼل للمعالجين النفسيين في المستشفى اللبناني لﻼمراض العقلية
الحرب العالمية الثانية ،باﻹضافة الى تقديرات وتنويهات خﻼل والعصبية باﻹضافة الى العديد من المقاﻻت العلمية والتقارير حول
خدمته الطويلة ،كما أنه كان من بين كوكبة من اﻷساتذة الصحة العقلية في لبنان ،وتدريب المعالجين النفسيين وقوانين
الصحة العقلية واعادة تأهيلها.
المرموقين الذين كرمتهم الجامعة في  28حزيران .2001
الدكتور مانوكيان من ألمع رواد علم النفس الحديث ،وواحد دخل الندوة البرلمانية على ﻻئحة الشيخ بيار الجميل ،مؤسس حزب
من أنشط خبراء الطب النفسي المعتمدين لدى المحاكم ،كما الكتائب اللبنانية في دائرة بيروت عام  1973عن اﻷقليات ،وفاز
أنه كان نائباً في مجلس النواب اللبناني عام  ،1973وعضواً في بأكثر من ثﻼثة وعشرين ألف صوت.
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