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كلمة الرئيس...
الحازمية  ...بتشوف حالك فيها!
الحازمّية ...باقية!
اشاعات كثيرة أطلقت ،وقرارات عديدة نشرت ...مّما أثار بعض التساؤﻻت
عند الحازميين؛ ولكن ...
تناسى البعض اّن الحازمية قد تخّطت نطاقها البلدي منطلقة الى العالمية
من خﻼل استضافة رؤساء جمهوريات ،ومراكز ثقافية وسفراء دول والعديد
من الشخصيات اﻻقتصادية واﻻعﻼمية والفنية والسياسية.
تناسى البعض اّن الحدود الجغرافية ترسمها الطبيعة والحق والخدمات
المقّدمة ،وقد دأبت بلدية الحازمية بمجالسها المتعاقبة منذ تأسيسها الى
تقديم الخدمات على كامل نطاقها المعتمد حاليا ً والمؤّكـد بفعل الحق
و ا لح ق ي ق ة .
تناسى البعض او تغاضى عن قرارات رسمّية صدرت من سلطة الوصاية؛
كما تغاضوا عن حقيقة الخريطة التي يتغّنــون فيها ويتمّسكون بها والتي
نقضها معالي الوزير كمال جنبﻼط (اواسط ستينات القرن الماضي) ﻷّنـها
ﻻ تتﻼءم ونص مرسوم التأسيس الصادر في العام .1964

جان الياس اﻷسمر
رئيس مجلس بلدّية الحازمية

تناسى البعض اّن أبناء الحازمية وسكانها ومن اختاروها لتصبح مدينة ﻷهم
اﻻستثمارات ،انما اختاروا الخدمة الممّيزة ،والراحة واﻷمان ،وكّل ما تقّدمه
البلدية ،وهم لن يتنازلوا عن حقهم المكتسب.
وتناسى الجميع اّن الحازمية كيان ،وروح ،وفكر ،قبل ان تكون ارضا ً ،ونحن
لن نتخلى عن حبة من ترابها ،وسنلجأ الى كل الوسائل الديمقراطية
للتصدي للحملة الشعواء التي تطال نجاح الحازمية.
نعم ...الحازمية باقية ،بحدودها المعتمدة اليوم ،بكيانها الذي صار
نموذجا ً يحتذى ،بأدائها الذي اتسم بالرقي والنجاح...
نعم ...الحازمية باقية كما كانت والى تطّور وازدهار لتبقى «مدينة بتشوف
ح ا لك ف ي ه ا » !
محّبتي
جان الياس اﻷسمر

تناسى البعض اّن
الحدود الجغرافية
ترسمها الطبيعة
والحق والخدمات
المقّدمة
العدد  - 47الفصل 2019 - 1
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المركز الثقافي الروسي

ﰲ حدث هو اﻷبرز منذ بداية العام الحاﱄ ،استضافت بلدية
الحازمية مساء السبت  2/2/2019حفًﻼ غنائياً راقصاً للمركز
الثقاﰲ الروﳼ ﰲ بريوت بالتعاون مع البيت اللبناين – الروﳼ،
وجاء ﻻفتاً حضور سعادة السفري ألسكندر زاسبكني الذي ألقى
كلمة ارتجالية باللغة العربية فور تكرميه من قبل اﳌجلس
البلدي شّدد فيها عﲆ أهمية التعاون الحﴬي ﰲ ما بني روسيا
والبﻼد العربية وخصوصاً لبنان.

د .نقوﻻ بدوي يقدم درعاً تكريمية لرئيس مجلس بلدية الحازمية
|4
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افتتح الحفل بكلمة للمستشار اﻹعﻼمي ﰲ بلدية الحازمية روي
حرب مذّكرا ً فيها بحفل افتتاح القﴫ البلدي ﰲ العام  2013حني
وعد الرئيس جان الياس اﻷسمر بأن تصبح الحازمية ملتقى
للحضارات العاﳌية ،وهذا ما نشهد عليه بعد كل حدث فني
وثقاﰲ ﰲ الﴫح البلدي .ثم جاءت كلمة ﳌسؤولة مكتب التنمية
اﳌحلية التي رّحبت فيها بالحضور باللغة الروسية وربطت بني
الحضارتني اللبنانية والروسية.
ﻻ تعﱰف الحازمية بحدود جغرافية بل تطمح للعاﳌية ،هذا ما جاء ﰲ
كلمة رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس اﻷسمر ،الذي تلقى

الرئيس جان الياس اﻷسمر والسفير الروسي
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بدوره درعا ً تكرميية من البيت اللبناين الروﳼ بشخص رئيسه
الدكتور نقوﻻ بدوي ،كم تّم تكريم رئيس اﳌركز الثقاﰲ الروﳼ.
وبعد الكلمت الرسمية ،ضّج مﴪح القﴫ البلدي ﰲ الحازمية
بالحياة بعرض غنايئ راقص بعنوان  ،From Russia with loveكان
سبق أن عرض عﲆ خشبة مﴪح كازينو لبنان؛ وﰲ نهاية الحفل
دعي الحاﴐين اﱃ حفل كوكتيل ﰲ باحة القﴫ البلدي تﻼه معرضا ً
لﻸشغال اليدوية والحرفية الروسية.
وبذلك تؤكد الحازمية مرة جديدة أنها مدينة “بتشوف حالك فيها!”
العدد  - 47الفصل 2019 - 1
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كلمة الرئيس جان الياس اﻷسمر:
مسا الخي ...مسا الفن  ...مسا لبنان الثقافة...
مسا الدولة الروسية الرائدة
مسا اﻷحباء – الحضور جميعا ً
أهﻼ بكم جميعا ً ﰲ ربوع القﴫ البلدي ﰲ الحازمية
الفن رسالة إنسانية مثينة ،ﻻ قيمة مادية له بل قيمته
تسمو فوق كل مادة؛
وﻻ حدود جغرافية له بل حدوده السمء النقية،
والقلوب الصافية واﻷذهان الراقية.
كم الفن ،كذلك الحازمية...
هذه القطعة اللبنانية اﳌاسية؛ ﻻ تعﱰف بحدوٍد
تقّلص امكانياتها ،بل تنفتح دوما ً عﲆ كل ما هو
جديد ،عﲆ كل الثقافات ،لتجمع العامل ﰲ قلبها النابض محبة وتألقا ً
وريادًة.
سعادة السفي الروﳼ ومسؤوﱄ السفارة
والبيت اللبناين الروﳼ ،واﳌركز الثقاﰲ
معكم اليوم ،ننﴩ الثقافة الروسية بفنها ومنتوجاتها وأعملها اليدوية
ﰲ مدينتنا ،ولكم منّد يدنا ،كم لكل السفارات ،ﳌزيد من التعاون
وتطوير العﻼقات ﰲ مختلف اﳌجاﻻت ،مواكبًة منا للتطّور واحﱰاما ً
ﳌبدأ العوﳌة الذي بات لزاما ً ﰲ حياتنا اليومية.
الحازمية ،التي عرفت كيف تواكب العﴫ ،فصارت منوذجا ً يحتذى
بني اﳌدن اللبنانية ،وحازت عﲆ شهادات تقدير من مراجع عربية
|6
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عريقة ،تطمح اليوم اﱃ اﳌزيد من اﻻنفتاح عﲆ حضارات جديدة،
وثقافات عميقة لتبقى دوما ً مدينة «منشوف حالنا فيها».
يبقى الشكر اﻷول من القلب ،وباسم الجميع ،اﱃ الفرقة
اﻹستعراضية الرائعة واﱃ إدارتها وأعضائها فردا ً فردا ً ،ونحن عﲆ ثقة
بأنهم سيمتعوننا بكل ما هو راٍق وجميل.
واﱃ مزيد من العطاءات واﻹبداعات....
شكرا ً لكل فريق العمل الذي عمل عﲆ إنجاح هذا الحفل ،وشكرا ً
ﳌسؤولة مكتب التنمية اﳌحلية السيدة حنان الهﱪ التي تولت عملية
التنسيق.
شكرا ً ﳌشاركتكم جميعا ً.
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توقيع تعاون مع السفارة اليابانية
بلدية الحازمية واليابان تجمعهم اﻹنسانية...
بعد سلسلة اجتمعات عقدت بني رئيس اﳌجلس البلدي ﰲ الحازمية السيد
جان الياس اﻷسمر والسفي الياباين ﰲ لبنان  ،Matahiro Yamaguchiبحضور
سعادة النائب دكتور فرد بستاين ،توّصل اﳌجتمعون اﱃ استنباط آلية عمل
بني مكتب التنمية اﳌحلية ومسؤوﱄ السفارة أمثرت عن توقيع بروتوكول
تعاون يوم الثﻼثاء ﰲ  5/2/2019بني البلدية والدولة اليابانية متمثلة بسفارتهاها
بغية تجهيز مركز الرعاية الصحية ﰲ بلدية الحازمية بجميع اﳌعدات الطبية
الحديثة واﳌتطورة .تجدر اﻹشارة اﱃ اّن دراسة هذا اﳌركز قد نـفـّــذت من
قبل  UNDPعﲆ مستوى عال من الرقي والتطّور ،ومبواصفات عاﳌية،
ونفـّـذت اﻷشغال من قبل متعهد لبناين عﲆ نفقة البلدية وبإﴍافها بواسطة
عضو اﳌجلس البلدي اﳌهندس سليم صقر ،فصار مركز الرعاية الصحية جاهزا ً
كبناء ومجهزا ً بأجود أنواع اﳌفروشات وأكرثها حداثة ،عﲆ أن يفتح ابوابه
فور ورود الهبة اليابانية اﳌتعلقة باﳌعدات الطبية.
ﻷننا نهتم فنحن ننتمي!
كلمة الرئيس جان الياس اﻷسمر:
سعادة السفي
اﻷصدقاء اﻷعزاء
ﻷننا نهتم فإننا ننتمي ،وﻷن القضايا اﻹنسانية تجمع ،كان اللقاء اﻷول معكم،
حيث اجتمعنا عﲆ مائدة الغداء مع الصديق العزيز النائب د .فرد بستاين،
وتوالت من بعده اﻹجتمعات مع الفريق اﳌختص ﰲ السفارة والسيدة
حنان الهﱪ (مسؤولة مكتب التنمية اﳌحلية ﰲ بلدية الحازمية) حتى
وصلنا اﱃ ما نحن عليه اليوم ،وكنت أقوم دامئا ً بإطﻼع الدكتور فرد
بستاين عﲆ اﳌستجد ات.
وها نحن اليوم ،ﰲ مقر سفارتكم الغّراء ،أرض التكنولوجيا واﻷخﻼقيات،
أرض النُــبل والتطّور ،أرض احﱰام اﻹنسان والقيم اﻹنسانية ،أتينا لنوقع
معكم بروتوكول تعاون لتجهيز مركز الرعاية الصحية ﰲ بلدية الحازمية
بجميع اﳌعدات الطبية الحديثة واﳌتطورة.
نفذت دراسة هذا اﳌركز من قبل  UNDPعﲆ مستوى عال من الرقي
والتطّور ،ومبواصفات عاﳌية ،ونّفــذت اﻷشغال من قبل متعهد لبناين
عﲆ نفقة وبإﴍاف البلدية فصار جاهزا ً كبناء ومجهزا ً بأجود أنواع
اﳌفروشات وأكرثها حداثة.
إن تقدمياتكم السخية ستأيت لتستكمل كل التجهيزات الطبية ،فيصبح
هذا اﳌركز مؤهًﻼ للعمل ﰲ أقرب وقت ،بإﴍاف طاقم طبي من
|8
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الرئي
س جان الياس اﻷسمر والسفير الياباني

أصحاب اﻹختصاص ليؤمن بالتاﱄ أفضل الخدمات الطبية
وأجودها ،ﻷن اﻹنسان له اﻷولوية ﰲ مدينة الحازمية.
إن رعايتكم لحفل اﻹفتتاح ،وإزاحة الستارة عن اللوحة
التي تخّلد عطاءاتكم ،ستكون ﴍفا ً لنا وﳌدينتنا ،التي تفخر
باﳌستثمر اﻷول واﻷكﱪ فيها د .فرد بستاين ،ﴍيك
النجاحات ،الذي نكّن ل ه ولعائلته الكرمية كل التقدير
واﻹحﱰام.
سعادة السفي،
نجّدد شكرنا لسعادتكم وﻷركان السفارة وفريق العمل،
ونقّدر لبلدكم الكريم كل التقدميات اﳌادية ،الفنية،
الثقافية والعلمية التي يصّدرها اﱃ العامل عموما ً ،واﱃ بلدنا
الحبيب لبنان.
مع متنياتنا بدوام التعاون ﳌا فيه الخي العام،
نتمنى لسعادتكم ولبلدكم الحبيب مزيدا ً من العطاءات
والنجاحات.
جان الياس اﻷسمر
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زيارات

زيارة السفير البلغاري
التقى رئيس مجلس بلدية الحازمية السيد جان الياس اﻷسمر
في مكتبه بالقصر البلدي سعادة سفير دولة بلغاريا السيد
بويان بيليف يرافقه الملحق التجاري انغل ستويانوف يوم
اﻻثنين في  18/3/2019حيث هنأ الرئيس سعادة السفير
على توليه منصبه الجديد ،وتـّم التباحث بمواضيع ثقافية
واجتماعية مشتركة ،اضافة الى امكانية التعاون في كثير من
المشاريع التنموية والثقافية التي تبرز الصورة الحضارية
للبلدين؛ وللغاية وضع الرئيس جان الياس اﻷسمر مبنى

القصر البلدي في الحازمية بتصرف رئيس الجمهورية
البلغارية عند زيارته المرتقبة الى لبنان للقاء الجالية
البلغارية في قاعاته الفسيحة ،وقد كانت جولة للسفير
والوفد المشارك بالزيارة في ارجاء القصر البلدي حيث
اطلعوا على كيفية سير العمل والمكننة واﻷرشفة ،واختتم
اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية.
*الحازمية_نحو_العالمية
*الحازمية_بتشوف_حالك_فيها

زيارة البنك الدولي مع مجلس اﻻنماء واﻻعمار

زار وفد من البنك الدولي مع مسؤولين في مجلس اﻹنماء
واﻹعمار وعلى رأسهم د .وفاء شرف الدين ،بلدية الحازمية ،حيث
اجتمعوا بالرئيس جان الياس اﻷسمر ،وعدد من أعضاء المجلس
البلدي يوم اﻷربعاء في  30/1/2019في مبنى القصر البلدي
بالحازمية ،وتهدف هذه الزيارة الى تمويل بعض من المشاريع
البيئية البلدية بشكل مباشر وتأمين استمرارية هذه المشاريع،
أما أهمية هذا التمويل فهي تعزيز التعاون بين القطاعين العام
والخاص وخلق فرص عمل للشباب.
تخّلل اﻹجتماع عرض لعدد من أولويات المشاريع البيئية

واﻹنمائ ية التي تقوم بلدية الحازمية بتحضيرها ،ومنها المجمع
الرياضي ،والحديقة العامة تحت الجسور ،ودرج مارت تقﻼ،
وممر المشاة ،ومن ثّم جال أعضاء الوفد مع المجلس البلدي
وتفقدوا الواقع الميداني للمشاريع ،اﻷمر الذي أثار اعجابهم
لناحية دقة التنظيم واﻹهتمام باﻷمور الحياتية والتنموية الى
جانب اﻷشغال اليومية التي تضطلع بها البلدية.
هّنـأ أعضاء الوفد المجلس البلدي ،رئيسا ً وأعضاء ،على الريادة،
وتوافقوا على إبقاء اﻹجتماعات مفتوحة لمزيد من التعاون.
* الحازمية_بتشوف_حالك_فيها
العدد  - 47الفصل 2019 - 1
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مجّلة الحازمّية نشاطات

افتتاح محترف الجامعة اللبنانية

نّظمت الجامعة اللبنانية – كلية الفنون الجميلة والعمرة ﰲ
الفرع الثاين افتتاح اﳌحﱰف الذي قّدمت عملية صيانته بلدية
الحازمية ،وذلك يوم اﻹثنني الواقع فيه 14/1/2019
بدأ الحفل بقص الﴩيط اﻷحمر مع رئيس اﳌجلس البلدي السيد
جان الياس اﻷسمر وعميد الكلية الدكتور محمد حسني الحاج،
والعميد الدكتور انطوان ﴍبل والدكتورة السا غصوب عرموين،
وحشد من الدكاترة والطﻼب.
تﻼ ذلك جولة لرئيس واعضاء اﳌجلس البلدي ومختاري البلدة ﰲ
اﳌحﱰف ،ومن بعدها كلمة للرئيس جان الياس اﻷسمر شّدد فيها
عﲆ أهمية دور الشباب ﰲ بناء الغد اﳌنتظر ،وأّكد عﲆ استمرارية
التعاون مع الجامعة اللبنانية ومنح فرص اضافية للشباب اﳌبدع،
ثّم اطلع عﲆ بعض اﳌشاريع التي ميكن تنفيذها بالتعاون ﰲ ما
 | 10العدد  - 47الفصل 2019 - 1

بني الجامعة اللبنانية وبلدية الحازمية.
كلمة رئيس مجلس بلدية الحازمية  -جان الياس اﻷسمر:
«وعدنـا ونفـّــذنـــــــا...
وعدنا بتطوير ه ذا اﳌحﱰف ليليق بكم ،وننتظر منكم أعمًﻻ
فنيّــة تذهل البﴫ والعقل...
قد يتساءل البعض ﳌاذا تهتم بلدية الحازمية ،وترّمم محﱰفا ً فنيا ً ﰲ
الجامعة اللبنانية ...جوابنا سهل:
ﻷّن الفن أداة سحرّية ﰲ يد اﻹنسانية ضمن ﴏاعها للبقاء...
وﻷّننا نؤمن بأّن الفنان ميزج قلبه وعقله ويعﴫهم ليضع النبض
والحياة ﰲ عمله،
وﻷننا نؤمن بدور الشباب الفعﲇ ﰲ التغيي ،ونؤمن بدور الجامعة
اللبنانية الثقاﰲ ،ومتأكدون أن أساتذتها من خية اﳌثقفني ،وطﻼبها
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من خية اﳌتخرجني اﳌتفوقني! وقد ﳌسنا إبداعاتكم ﰲ معرضكم
الذي استضافته بلدية الحازمية بتاريخ 23/4/2018
وﻷننــا نؤمن بأّن محيط العمل هو دافع أساﳼ لﻺبداع!
لكّل هذه اﻷسباب كان ﻻ بد من العمل عﲆ تطوير وتأهيل محﱰفكم !
طﻼبنا اﻷعزاء
هدفنا ،كان وﻻ يزال تطعيم خﱪتنا بحيوية الشباب ،وأنتم خي
مثال عﲆ هذا التشبيك العلمي والعمﲇ مع الدكاترة اﳌﴩفني عﲆ
دراساتكم.
وكانت بلدية الحازمية السّبــاقة بدعم الشباب الجامعي من خﻼل
تبني مقﱰحاتهم لتطوير اﳌجمع الرياﴈ ودرج مارت تقﻼ وغيها
من اﳌشاريع ،وّمتت احالة دراساتهم اﱃ أخصائيني استشاريني
ﻻستكمل اجراء الﻼزم وفقا ً لﻼحتياجات وللقوانني اﳌرعية اﻹجراء.

العزيزة،
الدكتورة إلسا غصوب عرموين (رئيسة قسم الفنون التشكيلية)
أنتم اﳌحّرك اﻷساﳼ ﰲ تحقيق هذا اﳌﴩوع ،وبواسطتكم جرى
كل هذا التعاون وسيستمر ،ومن خﻼلكم ننقل كل الثناء والتقدير
اﱃ جميع الدكاترة واﻷساتذة ﰲ الجامعة اللبنانية ،التي كانت وﻻ
تزال رمزا ً للبنان الجميل ،لبنان الثقافة والرسالة!
نفخر بالتعاون معكم اليوم وغدا ً ودامئا ً...
عشتـــم...
عاشت الجامعة اللبنانية...
عاشت الحازمية ...مدينة العراقة والتطّور...
عاش لبنان!»
العدد  - 47الفصل 11 | 2019 - 1
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مجّلة الحازمّية نشاطات

<<

عيد جمعية سعادة السماء

ﳌناسبة العيد الحادي عﴩ لتأسيس جمعية سعادة السمء ،اﳌحبة ﰲ  18/2/2019حيث اقام اﻷب مجدي عﻼوي قداسا ً
تداعت سيدات الحازمية ومتثل اﳌجلس البلدي برئيسه ونائب احتفالّيا ً شكر فيه الرب عﲆ نعمه التي يفيضها ،داعيا ً اﳌجتمعات
الرئيس ومجموعة من اﻷعضاء ،وعدد من ابناء البلدة اﱃ مطعم اﳌحلية اﱃ التمّسك باﻹنسانية عﲆ غرار الحازمية وأبنائها.

<<

دعوة السيد غطاس ابو صافي

ﳌناسبة عيد الغطاس ،دعا السيد غطاس ابو صاﰲ اﳌجلس
البلدي ﰲ الحازمية ،رئيسا ً وأعضاء ،وكاهني رعية مار روكس،
ومختاري البلدة ،ورئيس لجنة التجار وعدد من الفعاليات اﱃ

 | 12العدد  - 47الفصل 2019 - 1

حفل عشاء ﰲ دارته.
متّيز الحفل بأجواء عائلية محّببة ،ومتنى جميع الحاﴐين
للسيد غطاس ابو صاﰲ سنينا ً مديدة ودارا ً عامرة باﳌحبة.
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مجّلة الحازمّية زيارة أطفال Eastwood

زيارة أطفال Eastwood college

زار وفد من تﻼميذ مدرسة Eastwood
 Collegeبلدية الحازمية ،حيث استقبلهم
رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس
اﻷسمر وموظفو البلدية .وجاء الهدف من
الزيارة تنشئة التﻼميذ منذ الصغر عﲆ
أهمية اﻹنخراط ﰲ الشأن العام واستيعاب
العمل البلدي تحديداً ،ولهذه الغاية اتخذوا
من مدخل البلدية مقراً لهم ليتعرفوا عﲆ
سري اﳌعامﻼت ،ثّم انضم اليهم مفوض
الﴩطة ﴍبل النبي ليطلعهم عﲆ أهمية
هذا الجهاز ﰲ إنجاز اﳌعامﻼت واﳌحافظة
عﲆ اﻷمن بالتنسيق مع جهاز الحراس،
وبعدها جال التﻼميذ عﲆ مختلف أقسام
القﴫ البلدي ،واختتموا الزيارة ﰲ مكتب
الرئيس حيث وجهوا له اﻷسئلة اﳌختلفة
فكانت لهم اﻷجوبة التي تناسب أعامرهم،
ودعوة للقاء جديد ﰲ السنوات اﳌقبلة.

العدد  - 47الفصل 13 | 2019 - 1
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مجّلة الحازمّية

لقاء

السﻼمة المرورية -ليونز

ضمن اطار انفتاحها عﲆ اﳌجتمع اﳌدين،
استضافت بلدية الحازمية ﰲ مﴪح القﴫ
البلدي ندوة حول السﻼمة اﳌرورية بعنوان
قانون السري الجديد ألقاها العقيد جوزف
مسلم بتنظيم من نادي الليونز ،وذلك يوم
اﻷربعاء ﰲ 28/2/2019

صورة تذكارية ودرع تكريمية للعقيد جوزف مسلم

المهندس ايلي زينون والسيدة رين رحال جبور يقدمان درعاً تكريمية للرئيس جان الياس اﻷسمر

وللمناسبة حﴬ رئيس واعضاء اﳌجلس
البلدي ،مختاري البلدة ولجنة التجار
وعدد من الفعاليات وممثﲇ اﳌدارس
اﳌحلّية ،باﻹضافة اﱃ حاكم اﳌنطقة 351
الليون اﳌهندس ايﲇ زينون الذي افتتح
 | 14العدد  - 47الفصل 2019 - 1

كلمته قائًﻼ« :ﰲ الحرِب الﴬوس ،ميوُت
الناُس والسبب معروف .حتى بإنتشار
اﻷوبئِة واﻷمراض .اﻻ أن آفة اﳌوِت عﲆ
الطرقات تكاُد تصبُح الحرَب اﻷقﴗ واﻷكرث
فتكا ً بالشعوب وخاصًة عند الشباب .هي

لحظُة تَخٍل ،هي لحظٌة ﻻ تحتاج ﻷخرى،
يك ندخَل عتمَة اﳌوت أو التسبِب بخسارِة
حياة اﻵخرين ».وفور انتهاء كلمته قّدم اﱃ
رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس
اﻷسمر درعا ً تكرميية حفر عليها «اﱃ رمز
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القيادة اﳌحلية اﳌتطورة واﳌستدامة كل
اﳌحبة والتقدير».
ثّم كانت كلمة لرئيسة لجنة التوعية حول
القيادة والسﻼمة اﳌرورية الليون رين
رحال جبور التي أبرزت دور الليونزيني ﰲ
موضوع السﻼمة اﳌرورية ،حيث جاء ﰲ
كلمتها« :هم قادوا هذه اﳌسية منذ
الثمنينات وما قبل حيث كان لهم عدة
محطات ،من العمل عﲆ قانون السي
القديم ،اﱃ القيام بسلسلة جوﻻت عﲆ
مراكز الجيش والدرك ناﴍين اﻹرشادات
والتوجيهات الﻼزمة ﰲ موضوع الحفاظ عﲆ
السﻼمة من خﻼل القيادة .وقد ُتِوَجت
أعملهم بكتاٍب يﴩح للسائقني تفاصيًﻼ عن
فن القيادة ،دليٌل يعتمده السائق كوقاية
وحمية لسﻼمته وسﻼمة أفراد اﳌجتمع».
أما الرئيس جان الياس اﻷسمر فأوضح ﰲ
كلمته أّنه «ﻻ يكفي أن نضع اشارات
ضوئية ولوحات تحذيرية وطرقاتنا
تجتاحها الجور والتأخر الكبي ﰲ معالجتها
ﻻ بل العمل عﲆ تطويرها (ليس طرقات

الحازمية) ،ناهيك عن غياب التنسيق بني
الوزارات الخدماتية التي ﻻ تلبث أن تنتهي
وزارة من حفر الطريق واعادة تعبيدها
حتى تأيت وزارة أخرى لتقوم بنفس العمل،
وهذا ما ينعكس عﲆ حركة اﳌرور وتبقى
البلدية عاجزة عن معالجة ﴎيعة
للطرقات الرئيسية ضمن نطاقها البلدي
كونها من اختصاص الوزارات .فيم اﳌواطن
يحّمل البلدية اﳌسؤولية كونها واقعة
ضمن نطاقها الجغراﰲ» ،ومتنى أن
تستكمل هذه اﳌحاﴐة وينتج عنها تنظيم
دورة تدريبية عﲆ مستوى عال وﰲ أوقات
مناسبة من قبل جهاز قوى اﻷمن الداخﲇ

لجهازي الﴩطة والحراس تهدف اﱃ
تعزيز مفاهيم اﳌبادىء القانونية العامة
واستعمل الصﻼحيات ضمن اﻷصول
وتحقيق دعائم السﻼمة اﳌرورية والعمل
عﲆ اكتساب عناﴏها اﳌهارات الﻼزمة
ﳌعالجة الحاﻻت الطارئة».
اعتﲆ بعد ذلك العقيد جوزف مسلم
اﳌنصة ،وﴍح أسباب حوادث السي اضافة
اﱃ تأثي الكحول والﴪعة وأهمية
استعمل حزام اﻷمان باﻹضافة اﱃ قيم
محاﴐ الضبط حسب اﳌخالفات ﰲ قانون
السي الجديد ،مطلعا ً الجمهور ا لحاﴐ
عﲆ آخر اﻹحصائيات ﰲ هذا اﳌوضوع.
العدد  - 47الفصل 15 | 2019 - 1
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مجّلة الحازمّية نشاطات

نشاطات اللجان الشبابية
الحازمية بتحب الكل
ﳌناسبة عيد الحب ،وﻷن «الحازمية بتحب الكل»،
تداعى بعض أفراد اللجان الشبابية ﰲ الحازمية يوم
السبت ﰲ  16/2/2019حيث تحّدوا الطقس اﳌاطر،
وأقاموا حواجز محبة عﲆ مداخل الحازمية الرئيسية
(سيتي سنﱰ – وزارة اﻷشغال – مارت تقﻼ – جﴪ
الباشا) ،وﰲ شوارعها الداخلية (مار الياس – مار
روكس – مار يوحنا) ،وقّدموا ﻷبناء الحازمية وعابري
طرقاتها الورود والشوكوﻻ التي تحمل لوغو الحازمية
وشعار الحملة «الحازمية بتحب الكل»
من قلب الحازمية ،اﱃ قلب أبنائها وسكانها
واﳌستثمرين فيها كل اﳌحبة والعهد أن تبقى مدينة
«بتشوف حالك فيها».

 | 16العدد  - 47الفصل 2019 - 1
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تكريم اﻷمهات

احتفلت بلدية الحازمية بعيد اﻷمهات عﲆ طريقتها الخاصة ،حيث
قامت اللجان الشبابية ﰲ الحازمية بزيارة مجموعة من اﻷمهات ،منهّن
أمهات شهداء ،ومنهّن أمهات فقدن أبنائهّن ،ومنهّن من حرمتهّن
الطبيعة من نعمة اﻷمومة.
وقد ﻻقت هذه اﳌبادرة اﻹنسانية اهتمما ً ﻻفتا ً من قبل السيدات

اﳌكّرمات ،اللوايت شكرن اﳌجلس البلدي واللجان الشبابية عﲆ لفتتهم
اﳌمّيزة ،ما دفع بالرئيس جان اﻷسمر اﱃ توجيه رسالة شكر لشباب
الحازمية الذين يضفون روحا ً حلوة عﲆ أعمل اﳌجلس البلدي ونبضا ً
يشبه تناغم اﳌوسيقى؛ وقد اعتﱪ الرئيس اﻷسمر أّن ربيع كّل منزل يبدأ
بسيدته ووالدته ،متمنيا ً أن تبقى الحازمية مدينة «بتشوف حالك فيها»!
العدد  - 47الفصل 17 | 2019 - 1
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مجّلة الحازمّية

جوائز

المشاركة في ترياتلون الناقورة
اميانا ً من بلدية الحازمية بﴬورة بث الروح الرياضّية ﰲ نفوس
شبابها ،دأبت البلدية عﲆ تدريب مجموعة من شّبانها ﰲ نادي
 champsاﳌتخصص للمشاركة ﰲ سباق ترياتلون الذي يتألف من
رياضات ثﻼث (ركض – سباحه – دراجات هوائية) ،وللغاية شارك
فريق  SBR-HAZMIEHيوم اﻷحد ﰲ  17/3/2019بسباق الناقورة
وحققوا نتائج باهرة.

 | 18العدد  - 47الفصل 2019 - 1
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اليسا حريق تفوز بالميدالية الذهبية

المجلس البلدي في الحازمية يكّرم البطلة إليسا حريق

تفخر بلدية الحازمية بابنتها اليسـا حريق ( 25عاما ً) التي فازت
باﳌيدالية الذهبية عن فئة السباحة ﰲ اﻷوﳌبياد الخاص – اﻷلعاب
العاﳌية –ابو ظبي  ،2019بتاريخ  18/3/2019وكانت قد مثلت كل
من مؤسسة  sesobelو  ،Special Olympics Lebanonوهي من
ذوي اﻹرادة الصعبة.

إليسا حريق في المرتبة اﻷولى

وكان ﰲ استقبال الوفد الرياﴈ اﳌشارك عند عودته اﱃ بيوت ،ﰲ
مطار رفيق الحريري الدوﱄ حشد من الهيئات السياسية من بينها
النائب سيمون ايب رميا ممثًﻼ فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العمد
ميشال عون ومعاﱄ الوزير جﱪان باسيل ممثًﻼ مبستشاره جو رحال.
*الحازمية_تفخر_بأبنائها

شربل ابو شقره
عضوﴽ في لجنة خبراء اﻷمم المتحدة العرب
بلدية الحازمية تبارك ﻻبنها الدكتور ﴍبل ابو شقره تعيينه عضوا ً ﰲ لجنة خﱪاء اﻷمم اﳌتحدة العرب ﻹطار اﳌرجع الجيوديﴘ للدول العربية.

العدد  - 47الفصل 19 | 2019 - 1
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مجّلة الحازمّية نشاطات

فادي جورج عبيد ينال الحزام اﻷزرق

نال فادي جورج عبيد (سبع سنوات) بطولة لبنان ﰲ التايكواندو
الحزام اﻷزرق عن نادي  Black eagelخﻼل مبارات ﰲ مدرسة الفرير
اﳌون ﻻ سال عني سعادة شارك فيها حواﱄ  53نادًيا ،مّم يؤّهله ﰲ
مراحل مقبلة أن يشارك ﰲ مباريات عربّية ودولّية خارج لبنان ميّثل
فيها بلده ،وهو سينال الحزام اﻷحمر وبعد ذلك الحزام اﻷسود.

الجدير ذكره أن فادي قد بدأ بالتدّرب عﲆ تلك الرياضة منذ سنتني،
وقد قام بتدريبه عﲆ هذه الرياضة اﳌدّرب ناستي عون ﰲ نادي
ﴫا حقيقًّيا
 ،Black eagelويعتﱪ انتصاره كم حيازته لبطولة لبنان ن ً
لهذا النادي وفخًرا لعائلته ومدرسته اﳌلكارت وقريته سوق الغرب
وبلدة والدته بشامون بلدة اﻻستقﻼل.

المشاركة في حملة ساعة اﻷرض

شاركت بلدية الحازمية بالفاعليات العاﳌية لحملة «ساعة اﻷرض»
يوم السبت الواقع فيه  30/3/2019حيث أطفئت اﻹنارة العامة ﰲ
شوارع البلدة أسوة ببلدات ومدن عاﳌية ،بني الساعة الثامنة
والنصف والساعة التاسعة والنصف مساء.
ومعلوم أن «ساعة اﻷرض» هي حدٌث عاﳌي َسنوي من َتنظيم
الصندوق العاﳌي للطبيعة يتم خﻼله تشجيع اﻷفراد واﳌجَتمعات
 | 20العدد  - 47الفصل 2019 - 1

ﴩك ات عﲆ إطفاء اﻷضواء واﻷجهزة اﻹلكﱰونية غي الﴬورية
وال َِ
ﳌدة ساعٍة واحدة وذلك لرفع الوعي بخطر التغي اﳌناخي.
وكانت مديَنة سيدين اﻷسﱰالية هي أول من بدأت بهذه الحملة
ﰲ العام  ،2007ومنذ ذلك الحني ،منا هذا العدد لُيصِبح أكرث من
 7000مدينة وقرية حول العامل ،والحازمية واحدة منها.
*الحازمية_تفخر_بأبنائها
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م
تتك
مة
كجرراييئز

حملة كبارنا
<<

تكريم فيصل وايﻼن العطروني

تستكمل بلدية الحازمية حملة تكريم «كبارنا» ﰲ خطوة منها تﱪز
الوفاء ﳌن حمل شعلة الحازمية ﰲ مسية العمر الطويلة ونقل حب
البلدة اﱃ قلب ابنائه وأحفاده ،فكﱪت العائلة الصغية كم كﱪت
الحازمية التي صارت اليوم «مدينة بتشوف حالك فيها».
وللمناسبة توجه اﳌجلس البلدي ،رئيسا ً وأعضاء ،ومختاري البلدة
وفعالياتها اﱃ دارة السيد فيصل العطروين حيث قدموا له ولزوجته
السيدة ايﻼن درعا ً تكرميّية ﳌسيتهم اﳌّﴩفة بحضور اﻷبناء واﻷحفاد.
وكانت كلمة لرئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس اﻷسمر،
جاء فيها:
«مّرة جديدة عم نجتمع ،ببيت جديد من بيوت الحازمية ،بيت
العطروين ،تا نكّرم سوا العم فيصل والست ايﻼن عﲆ مشوار عمرهم
اﳌكّلل باﳌحبة والنجاح.
مّرة جديدة ،منستأنف سوا حملة «كبارنا» ،وبداية التكرميات لعام
 2019بهالبيت الﲇ إله بالفعل معزة خاصة بقلبي وبقلب كل شخص

من زمﻼيئ اﻷعضاء واﳌخاتي.
العم فيصل العطروين الﲇ حمله الحب لربوع الحازمية حتى صار جزء
ما بيتجزأ منها ،عرف كيف يﱰك بصمته مبدينته ،عرف كيف يكﱪ ويكّﱪ
عيلة منحبها ،وعرف كيف يسمع لكتار ويحيك مع القﻼل.
العم فيصل ،الست ايﻼن،
مرقت الحياة عندكم متل البيانو ،كان عندكم قطع بيضا عبارة عن
اﻷمل والسعادة ،وطبعا ً الحياة ما بتخﻼ من بعض اﻷحزان والسواد ،بس
انتو عرفتو تألفو لحن حلو وتقدموا هدية لعيلتكم الصغية ،وﻹلنا نحنا،
عيلتكم الكبية.
من الحازمية ،البلدة والبلدية ،مع اﳌخاتي والفعاليات ،منقلكم الﲇ
مكتوب عﲆ الدرع التكرميية:
العزيزان فيصل وايﻼن العطروين
من قلب الحازمية اﱃ قلبكم اﳌعطاء ...من ذاكرة الحازمية اﱃ
تاريخكم الحّي ...كل اﳌحبة والتقدير!»
العدد  - 47الفصل 21 | 2019 - 1
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مجّلة الحازمّية تكريم

<<

تكريم الياس سماحة

ﻷن التكريم هو عربون شكر باسم اﳌجتمع اﳌدين لكل رب
عائلة تعب ﰲ تكوين عائلته واﳌحافظة عليها ،سهر عﲆ صحة
أبنائه ،عمل بجّد وإخﻼص فصار مثاًﻻ يحتذى ،وﻷّن التكريم ﻻ
يقتﴫ فقط عﲆ اﻷدباء والشعراء ورجال السياسة واﻷعمل،
لذلك ،تستكمل بلدية الحازمية حملة تكريم «كبارنا».
وكان اﳌوعد يوم اﻷربعاء ﰲ  20/2/2019مبنزل السيد الياس
يوسف سمحه حيث اجتمع اﳌجلس البلدي ومختاري البلدة
وبعض من الفعاليات وقدموا للسيد الياس سمحة درعا ً تكرميي ة
عﲆ مسية حياته اﳌّﴩفة ،وكانت للرئيس جان الياس اﻷسمر
كلمة بحضور اﳌكّرم وعدد من افراد عائلته جاء فيها:
«الكبار بيعيشو زمن النعمة مع الرب ،بيجّددو اميانهم
وبيعّلمونا كيف نتغّلب عﲆ اﳌحن القاسية .هني متل اﻷشجار
اﳌثمرة الﲇ بعدها عم تعطي مثر رغم اﻷيام والسنني الﲇ مرقت
بحلوها ومرها .هالكﻼم للبابا فرنسيس ومنه حبيت انطلق
اليوم ،تا نحيك عن العم الياس سمحه؛ هالرجال الﲇ عاش
 | 22العدد  - 47الفصل 2019 - 1

حياته بخوف ﷲ ،بالتقوى واﻻميان ،كان وبعده السند الكبي
ﻷهل بيته ،واﻹيد البيضا لكل جيانه واﳌحبني.
عم الياس،
انت الﲇ عشت طفولة صعبة ،وخّلصت من اﳌوت بأعجوبة ،ﷲ
كافاك بأوﻻد بيفعو الراس :جوزف وعيلته بالسويد ،جاك
وعيلته بأميكا وبنتك جيزال وعيلتها معك بتمّلـي بيتك.
انت الرجال اﻷمني واﳌحبوب بعملك ،ربنا زادك من ِنعمه
وﴏت أمني عﲆ الكتي ،وكلنا منحبك ،منشان هيك جينا لعندك
اليوم ،مع نائب الرئيس والزمﻼء اﻷعضاء واﳌخاتي وبعض
اﻷحبة ،تا نقلك الﲇ كتبناه بحروف الدهب عﲆ الدرع
ا لتكرميية:
العزيز الياس يوسف سمحه
من قلب الحازمية اﱃ قلبكم اﳌعطاء...
من ذاكرة الحازمية اﱃ تاريخكم الحّي...
كل اﳌحبة والتقدير!»
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<<

تكريم لور كرم

متابعة من اﳌجلس البلدي لسلسلة تكريم كبار الحازمية توجه
رئيس اﳌجلس البلدي ونائبه واﻷعضاء ومختاري البلدة وكبار
اﳌوظفني اﱃ منزل السيدة لور ادوار كرم مساء اﻷربعاء ﰲ
13/2/2019حيث احتفلوا معها ومع افراد عائلتها وقدموا لها
درعا ً تكرميية ،وﴍبوا نخب اﳌناسبة وسط أجواء عائلية مميزة.
وكانت كلمة لرئيس اﳌجلس البلدي جاء فيها:
«بتقول اﻷم تييزا «مش مهم اﻹنجازات الكبية الﲇ منعملها
بالحياة ،اﻷهم هو مقدار الحب الﲇ منحطه نحنا وعم نعمل
أصغر اﻷشيا»...
هيك الست لور عملت...
اشتغلت بكل محبة وتفاين وإخﻼص لعيلتها الزغية ،زوجها
اﳌرحوم ادوار الﲇ تفانت بخدمته طيلة فﱰة مرضه ،واوﻻدها
نجاة وناجي وطوين وزوجاتهم واوﻻدهم.
وعطيت الكتي لعيلتها الكبية بالحازمية ،خصوﴆ انها كانت
وبعدها بنت كنيسة وبنت اخوية ،والصﻼة ما بتفارقها.

هالنوعية من الناس الطيبة ،الخدومة ،ﴏنا عم نفتقدلها اليوم
مبجتمعنا الﲇ اتطّور بالتكنولوجيا بس ،وصار بعيد شوي عن
القيم اﻹنسانية لﻸسف.
ست لور  -ام ناجي،
نحنا منفتخر بعيلتك وبوﻻدك الﲇ نحنا واياهم رفقة عمر
واصدقاء ،ومنصﲇ معك لخينا اسعد تا يرجع عﲆ عمله الخاص
وعﲆ الساحة البلدية.
اليوم ،أنا ونايب الرئيس وزمﻼيئ أعضاء اﳌجلس البلدي واﳌخاتي
واﻷعضا اﻹختيارية وكبار اﳌوظفني بالبلدية ،جينا لعندك تا
نتمنالك طول العمر والصحة ،ومنقلك الﲇ مكتوب عﲆ هالدرع
التكرميية:
السيدة الفاضلة لور كرم
من قلب الحازمية اﱃ قلبكم اﳌعطاء ...من ذاكرة ال حازمية اﱃ
تاريخكم الحّي...
كل اﳌحبة والتقدير!»
العدد  - 47الفصل 23 | 2019 - 1
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<<

تكريم حسن ياسر مهنا

تتــابع بلدّية الحازمية تكريم كبارها ﰲ لفتة اجتمعية تحمل
معاٍن إنسانية عميقة تقديرا ً ﳌشوار عمر ذابت فيه حبة الحنطة
فأنبتت سنابل خّية ﰲ الحازمية ،البلدة والبلدية .وللغاية توجه
يوم اﻷربعاء ﰲ  27/3/2019رئيس اﳌجلس البلدي مع وفد من
اﻷعضاء ومختاري البلدة واﻷعضاء اﻹختياريني وكبار اﳌوظفني ﰲ
البلدية اﱃ دارة السيد حسن ياﴎ مهنا ،الذي كان من اوائل
اﳌستثمرين ﰲ الحازمية ﰲ السنة التي تأسست فيها البلدية
( ،)1964فقّدموا له ا لدرع التكرميّية وألقى الرئيس كلمة جاء فيها:
«اجتمعنا اليوم تا نعﱰف مبسية حياة مّﴩفة ،بسلسلة نجاحات
ممّيزة ،تا نوّحد الصوت ونقول للكبي حسن ياﴎ مهنـا «منفتخر
فيك وبعيلتك!» بالحازمية الحبيبة!
بني السياسة واﻷعمل تنّقــل ،وناضل...
من العراق للبنان ،مﴫ ،الدول العربية والعامل تغّرب وحمل معه
حب الوطن وشهامة اﻷصل .ما غّرته اﳌناصب ،وﻻ كﴪته اﻷيام وﻻ
تغيي السلطات...
سنة الـ  1964عّمر بنايته بالحازمية وسكن فيها ،وكانت من
اﻷجمل موقعا ً وشكًﻼ،
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عرفته الحازمية بالكرم والعطاء الخجول ،ما بيخلﲇ ايدو اليمني
تعرف شو عملت ايدو الشمل ...بس ،أنا بعرف شوي!
اﻷخ والصديق حسن ،وزوجته الفاضلة السيدة هدى،
بدنا نقول ﻷوﻻدك وعيلهم ،وبصورة خاصة ﻷوﻻدهم الﲇ بالوطن
واﳌهجر ،إنو نحنا منفتخر مبشوار عمرك مع زوجتك الكرمية،
واليوم ،أنا وزمﻼيئ أعضاء اﳌجلس البلدي (بغياب نايب الرئيس
اﳌسافر) ،ومعنا اﳌخاتي واﻷعضاء اﻹختيارية وكبار اﳌوظفني
بالبلدية ،جينا لعندك تا نت منالك ،إلك ولعيلتك ،طول العمر
والصحة ،ومنقلك الﲇ مكتوب عﲆ هالدرع التكرميية:
العزيز حسن ياﴎ اﳌهنا
من قلب الحازمية اﱃ قلبكم اﳌعطاء ...من ذاكرة الحازمية اﱃ
تاريخكم الحّي...
كل اﳌحبة والتقدير!»
شكر السيد حسن مهنا اﳌجلس البلدي بشخص رئيسه والوفد
اﳌرافق عﲆ مبادرته القّيمة وشّدد عﲆ أهمية اﻹنتمء اﱃ
الحازمية ،هذه اﳌدينة التي آمن فيها ويفخر بالعودة اﱃ جذورها
رغم تنقّله بني مختلف عواصم العامل.
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<<

تكريم ماري طانيوس ابي نادر

«ليس هنالك صليب صغي وﻻ صليب كبي ،وﻻ عائلة مثالية ،بل
هنالك مشاركة دامئة مع الرب باﻷمل والحب بواسطة اﻷم ،لذلك فإّن
أي مجتمع بدون أم هو مجتمع ﻻ إنساين!»
افتتح الرئيس جان الياس اﻷسمر كلمته مستشهدا ً بهذه اﳌقولة
للبابا فرنسيس عند تكرميه للسيدة ماري ايب نادر طانيوس يوم
اﻷربعاء ﰲ  ،6/3/2019من ضمن حملة تكريم كبار بلدة الحازمية،
حيث توّجه الرئيس مع نائبه واعضاء اﳌجلس البلدي ومختاري
البلدة وعدد من الفعاليات اﱃ منزلها لتقديم الدرع التكرميية لها
عن مسية حياتها وعطاءاتها اﳌّﴩفة ،وتابع الرئيس قائًﻼ:
«الست ماري كان إلها حّصة من اﻷمل...
مبشوار عمرها الطويل عايشت حروب كتية ،واجهت صعوبات
كتية ،وميكن خيبات أمل بكتي من اﳌطارح...
تعبت وشقيت وعملت كل جهدها تا تأسس عيلة مسيحّية ،بيكﱪ
فيها اﳌجتمع ،خصوصا ً إنها جارة الكنيسة ،فكانت وبعدها مثال

اﻷم ونبع الحنان والعطاء.
ست ماري...
نحنا منفتخر مبشوار عمرك ،واليوم ،أنا ونايب الرئيس وزمﻼيئ
أعضاء اﳌجلس البلدي واﳌخاتي واﻷعضاء اﻹختياريني وكبار
اﳌوظفني بالبلدية ،جينا لعندك تا نتمنالك طول العمر والصحة،
ومنقلك الﲇ مكتوب عﲆ هالدرع التكرميية:
السيدة ماري ايب نادر طانيوس
من قلب الحازمية اﱃ قلبكم اﳌعطاء ...من ذاكرة الحازمية اﱃ
تاريخكم الحّي...
كل اﳌحبة والتقدير!»
وعند ﴍب نخب اﳌناسبة كانت كلمة لنائب الرئيس الشيخ
يوسف حبيش أشاد فيها باﳌكّرمة ونّوه بخصال الرئيس الحسنة
فقال «كم أّن لبن ان رسالة ﰲ العامل فإّن الرئيس جان الياس اﻷسمر
هو رسالة لبلده لبنان».
العدد  - 47الفصل 25 | 2019 - 1
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التقرير المالي

التقرير المالي

مصارفات الفصل اﻷول 2019
التفصيﻼت

كانون الثاين

شباط

آذار

التجهيزات
صيانة التجهيزات واﻻليات
النظافة العامة
صيانة اﳌباين
مكافحة الحﴩات
لوازم التنظيفات
اﳌحروقات
بدل استهﻼك الكهرباء
بدﻻت اشﱰاك اﳌياه
صيانة الطرق العامة

87,164,000
120,000
1,500,000
54,000
2,895,000
2,475,000
-

109,254,000
41,057,000
31,336,000
900,000
1,436,000
1,500,000
1,966,000
5,477,000
1,665,000
1,478,000
880,000
5,348,000
1,550,000
698,000
13,895,000

111,166,000
34,202,000
25,421,000
2,344,000
31,700,000
1,775,000
2,632,000
4,760,000
22,300,000
5,552,000
1,440,000
1,165,000
1,824,000
11,474,000
12,034,000

307,584,000
75,259,000
56,757,000
3,364,000
31,700,000
3,211,000
5,632,000
6,780,000
30,672,000
9,692,000
2,918,000
1,165,000
2,704,000
16,822,000
1,550,000
698,000
25,929,000

انشاء الطرق العامة واﻻقنية واﻻرصفة
نفقات الدروس

2,925,000

13,500,000
6,616,000

6,641,000

13,500,000
16,182,000

مساعدة اﳌعوزين
مساعدة اﻻوقاف الخيية

7,250,000
-

2,500,000
-

539,000
1,000,000

10,289,000
1,000,000

اﻻستقباﻻت
اﻻحتفاﻻت واﳌهرجانات
رسوم الدعاوى واﻻح كام
نفقات التأمني
اﳌصاريف اﻻخرى غي اﳌلحوظة
اﳌجموع

638,000
105,021,000

1,907,000
5,032,000
1,637,000
249,632,000

2,985,000
8,780,000
1,700,000
8,728,000
11,551,000
311,713,000

5,530,000
13,812,000
1,700,000
8,728,000
13,188,000
666,366,000

رواتب اﳌوظفني
اجور اﻻجراء
عائدات الجباية والغرامة
اللوازم
بدﻻت اﻻيجار والخدمات اﳌشﱰكة
اﳌخابرات الهاتفية والﱪيد والﱪق
نفقات ادارية اخرى

20
11
صلل97--11
20
 | 26العددد -- 4379الالففص
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التقرير المالي

واردات الفصل اﻷول 2019
شباط

آذار

التفصيﻼت

رسم عﲆ القيمة التأجيية (س)
71,771,000
رسم عﲆ القيمة التأجيية غي سكن (غ)
85,703,000
رسم صيانة اﳌجارير واﻻرصفة
40,680,000
رسم ترخيص لﻼعﻼنات الدامئة واﳌؤقتة
66,000
رسم الﱰخيص بامﻼك العمومية البلدية
40,000
رسم الﱰخيص بالبناء
عﻼوة عﲆ رسم الﱰخيص بالبناء لقاء استعمل اﻻمﻼك العامة البلدية -
عﻼوة عﲆ رسم الﱰخيص بالبناء لﻼنفاق ﰲ اوجه محددة
رسم تصوينة
رسم انشاء مجارير وارصفة
رسم استثمر لﻼعﻼنات الدامئة
1,365,000
رسم استثمر لﻼعﻼنات اﳌؤقتة
3,600,000
رسم ا ستثمر بإشغال اﻻمﻼك العمومية البلدية
6,766,000
رسم ﻻعطاء اﻻقادات والبيانات والدروس الفنية
24,000
واردات مباﴍة غي ملحوظة
5,402,000

14,876,000
38,585,000
12,747,000
138,000
100,000
74,159,000
3,709,000
7,418,000
10,000
3,568,000
45,000
2,712,000
6,570,000
100,000
-

15,914,000
125,665,000
31,728,000
30,000

عﻼوة عﲆ قيمة اجور اﳌخابرات الهاتفية وبدﻻت اﻻشﱰاك بالهاتف -

-

غرامة تأخي
محسومات الﴫف من الخدمة +عائدات غي ملحوظة
رسم التعمي مع الغرامة
رسم اﳌلجأ
اﳌجموع

كانون الثاين

2,149,000
513,000
218,079,000

4,297,000
10,171,000
294,000
179,499,000

الفصل اﻷول
102,561,000
249,953,000
85,155,000
234,000
140,000
74,199,000
3,713,000
7,422,000
10,000
3,568,000
1,903,000
6,312,000
13,336,000
188,000
5,402,000

40,000
4,000
4,000
493,000
64,000
125,945,000

125,945,000

1,081,000
55,000
301,023,000

7,527,000
10,171,000
862,000
698,601,000

رصيد بلدّية الحازمية لدى مﴫف لبنان
كم ورد ﰲ 30/3/2019
بلغ  24.591.040.873ل ل

ل 27 | 2019 - 1
ص7ل --14ال7ف1ص
دد
20
علف
العدد  39ال -ا
27
|
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مجّلة الحازمّية

التقرير اﻹداري

التقرير اﻹداري  ...معامﻼتنا باﻷرقام
اﳌعامﻼت الصادرة (الفصل )2019/1
محﴬ جلسة مجلس بلدي
قرارات مجلس بلدي
قرارات إدارّية
معامﻼت صادرة إﱃ الدوائر الرسمّية
مختلف
طلبات – دعوات – رسائل شكر – تعاميم –
إنذارات – مراسﻼت – إعﻼنات

2019/1
4
40
19
9

2019/2
2
17
9
18

2019/3
3
32
5
19

اﳌجموع
9
89
33
46

38

36

39

113

اﳌعامﻼت الواردة (الفصل )2019/1
معامﻼت اﳌواطنني :منجزة ومسّلمة
معامﻼت اﳌواطنني :قيد اﻹنجاز
رخص بناء
رخص إسكان
طلبات مساعدات إجتمعّية
تعاميم واردة من الوزارات
مختلف
عرض أسعار  -مراسﻼت  -مأذونيات -
اعﱰاضات  -شكاوى وغيه

2019/1
170
2
1
65
50

2019/2
68
1
1
71
95

2019/3
108
2
1
85
65

اﳌجموع
346
4
2
2
221
210

95

105

55

255

عدد العائﻼت التي ُقﱢدمت لها مساعدات إجتمعّية  45عائلة
 30.300.000ل ل
قيمة اﳌساعدات اﻹفرادّية
اﳌساعدات التي ُقﱢدمت إﱃ جمعيات وأندية ورعايا  12مساعدة بقيمة  128.500.000ل ل

20
20
11
صلل97--11
 | 28العددد -- 4379الالففص
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مجّلة الحازمّية

منا وفينا

«منا وفينا» بقلم المختار إيلي الغاوي
مدرسة مار روكس الرعائية مع كاه
ن الرعية يوسف ديب مراد واستاذ من آل نادر سنة 1935

إيلي الغاوي

آل كنفاني  / 4 -سني

جاء حسن عارف كنفاني المولود عام  1907الى الحازمية في بداية
الثﻼثينات ،وسكن حي البيارة .متزوج من السيدة نجﻼ مصطفى
الغندور ،وله ولد واحد :عبد اللطيف.
عبد اللطيف حسن كنفاني المولود عام  1928متزوج من السيدة
فاطمة عبد الرزاق البرادعي ولهما ابناء (فؤاد – أغر – رجا) وبنات.
آل جبور  / 6 -روم كاثوليك

ادمون توفيق الخوري ،متزوج من السيدة برت جورج الفغالي (ابنة
الحازمية) ولهما ولدان :فادي – ناجي.
الياس توفيق الخوري ،متزوج وله ثﻼثة اوﻻد :زياد ،عماد ،وسيم.
آل النوار  / 7 -ماروني

جاء بشارة نعيم النوار المولود عام ( 1905والدته نظيرة بو خليل) الى
الحازمية من اللويزة ،وسكن حي البيارة ،كان ذلك عام 1925؛ متزوج
من السيدة جميلة عبدو وله ولد واحد نعيم ،وعدد من البنات .عضو
في اخوية قلب يسوع عام .1930
نعيم بشاره النوار متزوج من السيدة ايﻼن اميل بو ضاهر ،وله ولدان:
انطوان وشربل ،وبنت وحيدة ،الدكتورة ريتا ،متزوجة.
أنطوان نعيم النوار ،عازب.
شربل نعيم النوار ،متزوج وله اوﻻد.

نجيب ابراهيم جبور المولود عام  ،1903متزوج من السيدة
ملكه دياب الزلي ،وله ثﻼثة اوﻻد (ادوار – ريمون – ايلي) سكنوا
حي الجوانّيات.
ادوار نجيب جبور مواليد عام  1939متزوج وله ولدان :جوني
– نجيب.
ريمون نجيب جبور مواليد عام  1941متزوج وله ولدان :فادي –
كارلوس.
ايلي نجيب جبور مواليد عام  1942متزوج وله ولدان :داني –
ألكسي.
جميعهم مهاجرون الى كندا ،ويزورون لبنان بين وقت وآخر.

جاء ميشال البابا الى الحازمية من بيروت عام .1955
متزوج من السيدة جوزفين سعيد جرجس بابا ،ولهما ولدان :كبريال
(متزوج وله اوﻻد) ،وريتا (عزباء).

آل الخوري  / 29 -روم أرثوذكس

آل نحاس  / 24 -روم كاثوليك

آل البابا  / 190 -ماروني

توفيق مخايل الخوري ،المولود عام  1895متزوج من السيدة جاء شارل نحاس الى الحازمية بداية الخمسينات ،متزوج من السيدة
ميليا يعقوب غﱪيل وله ثﻼثة أوﻻد :إميل – ادمون – الياس.
زكية الشحروق المعلوف ،وله ولد واحد :الياس.
اميل توفيق الخوري ،متزوج وله ولد واحد :توفيق.
الياس شارل نحاس ،متزوج من السيدة ماري روز شحادي قسطنطين.
العدد  - 47الفصل 29 | 2019 - 1
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مجّلة الحازمّية القرارات المنﱠفذة

<<

قرار 2019/33
اﳌوافقة عﲆ عقد نفقة لزوم
انشاء رصيف ﰲ مارت تقﻼ -
مقابل بنك لبنان واﳌهجر.

 | 30العدد  - 47الفصل 2019 - 1
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<<

قرار 2019/74

تصنيع وتركيب درابزين حديد
 5x5طول  150م  -الشفروليه

العدد  - 47الفصل 31 | 2019 - 1
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<<

اﻷمن في الحازمية

بجهودكم تبقى الحازمية آمنة ومحمية
جهاز الشرطة
تأمين السير في جميع الشوارع
والساحات العامة
تأمين السير أمام مداخل الكنائس أثناء
القداديس واﻷفراح والمآتم ،وخصوصا ً
خﻼل فترة اﻷعيـاد.
تأمين السير أمام مداخل المدارس
وأثناء أشغال وأعمال البنى التحتية
(مياه – كهرباء – هاتف )....
إجراء دوريات متواصلة للكشف على
جميع المخالفات (سير – بناء -
ترميم الشقق  )....إضافة الى الكشف
على مخالفات الورش لجهة عدم توفير
الحماية العامة أو عدم وجود تر اخيص وخﻼفه

باﻹضافة الى اتمام انجاز معامﻼت المواطنين
لدى الدوائر الرسمية والوزارات المختصة.

جهاز الحراس
يقوم جهاز الحراس باﳌهام اﳌطلوبة منه عﲆ أكمل وجه،
وبالتاﱄ تنعم الحازمية خصوصاً ﰲ فﱰات الليل باﻷمن
واﻹستقرار ،أّمــا أعامل الحراسة الروتينية فهي عﲆ الشكل
التاﱄ:

تأمين دوريات ضمن نطاق البلدة من الساعة السابعة
مساء ولغاية الساعة السادسة صباحا ً ويعقد مراقب
الحراس اجتماعات دورية لتفعيل أداء الحراس.
قمع المخالفات ويؤمن جميع المناسبات
(أفراح – مآتم ) ...
تلبية اﻹتصاﻻت الواردة من قبل
المواطنين.
قمع الدراجات النارية الغريبة عن البلدة،
والسماح فقط للمطاعم والمؤسسات
المرخص لها بتسيير الدراجات ضمن
نطاق البلدة.
الطلب من جميع عمال البناء عدم
الخروج بعد الساعة التاسعة مساء.
جرد احص ائي للعمال وللنازحين
اﻷجـانب.
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الحازمية فّي صور
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