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كلمة الرئيس...
كلمة الرئيس...
الحازمية  ...بتشوف حالك فيها!
هنا الحازمية...
هنا العراقة ...وهنا التطور...
عاهدنا أنفسنا أن ﻻ تكﴪنا الصعاب ،فتحّدينا اﻻنهيار الصحي واﻻقتصادي
بصﻼبة اﻻميان وقوة اﻻرادة واﳌحبة والعزمية ،ووضعنا الحازمية ،بلدة وبلدية،
عﲆ سكة التطور اﳌستدام.
فها إّن مركز الرعاية الصحية اﻷولية ،مل يهدأ منذ الجائحة اﻷوﱃ لفريوس
كورونا ،يتابع اليوم عمله ويقّدم الطبابة والدواء واﻷوكسيجني ليعيد الحياة اﱃ
رئة أبناء الحازمية وسكانها ،ويحصل للغاية عﲆ سيل من التهاين الرسم ية
والشعبية.
وها هي البلدية تخطو نحو تطّور عاﳌي من خﻼل اعتامد الخدمات اﻻلكﱰونية
عﱪ اﳌوقع الرسمي لبلدية الحازمية والشاشة التفاعلية الذكية التي وضعت ﰲ
سبينس – الحازمية ،الصالة اﻷكﱪ ﰲ الﴩق اﻷوسط لهذه السلسلة العاﳌية؛
فصار بإمكانكم ،وللمرة اﻷوﱃ ﰲ لبنان ،إنجاز معامﻼتكم عﱪ اﻻنﱰنت ﰲ خطوة سّباقة
لعﴫ ما بعد كورونا ،العﴫ اﻻلكﱰوين.
وﻻ ننﴗ دور الشباب ﰲ نﴩ التوعية واﳌساهمة ﰲ نشاطات البلدية،
وللغاية ندعو شباب الحازمية لﻼ نضامم اﱃ اللجان الفاعلة ﰲ البلدة،
فيساهمون بآرائهم القّيمة ،ويضخون روح الشباب والحيوية ﰲ العمل
ا ل ب ل دي .
وتبقى الحازمية دوماً عﲆ السمع،
رغم كل التطور واﳌشاريع الكﱪى والعﻼقات الخارجية ،تبقى البلدية ﰲ
خدمة أبنائها ،فﻼ تﱰددوا بالتواصل الشخﴢ أو عﱪ مواقع التواصل
اﻻجتامعي او بالﱪيد اﻻلكﱰوين.
ﻻ تهم الطريقة التي قد تختارونها لكن اﻷهم هو اﻻبقاء عﲆ تواصل مثمر
وفّعال ،لنبقى معاً ﰲ خدمة هذه اﳌدينة اﻷحب عﲆ القلب والعقل،
ولت بقى الحازمية مدينة «بتشوف حالك فيها».
محّبتي
جان الياس اﻷسمر

جان الياس اﻷسمر
رئيس مجلس بلدّية الحازمية

عاهدنا أنفسنا أن ﻻ
تكسرنا الصعاب،
فتحّدينا اﻻنهيار
الصحي واﻻقتصادي
بصﻼبة اﻻيمان وقوة
اﻻرادة والمحبة
والعزيمة ،ووضعنا
الحازمية ،بلدة وبلدية،
على سكة التطور
المستدام.
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اﻹنسان أوًﻻ

تقديمات مركز الرعاية الصحية 2021
ألقى العام  2020بآثاره عﲆ خَلفه ،فازدادت أعداد
اﻹصابات بوباء كورونا خصوصاً بعد اﻷعياد اﳌجيدة ،وأعيد
إقفال البﻼد وحظر التجّول ،فلعب مركز الرعاية الصحية
اﻷولّية دوًرا بارًزا ،حيث بلغت نسبة اﳌصابني ﰲ الحازمية
وبعد بلوغ اﳌستشفيات حدودها اﻻستيعابّية القصوى كان ﻻ بّد
من تدخل البلدّية لتأمني النَفس ﻷبنائها وسّكانها ،وللغاية اشﱰت
بلدية الحازمية عﴩ ماكنات لفحص نسبة اﻷوكسيجني ﰲ الدم
واربع ماكنات لضّخ اﻷوكسيجني بأفضل نوعية بلجيكية ﻹعارتها
مجاًنا اﱃ كّل من هو بحاجة ،وقّدمت ﴍكة التأمني اﳌعروفة
 UCAآلتني هدية ﳌركز الرعاية الصحية ،عربون محبة للمدينة
التي احتضنتها :كذلك السيدة هدى وليم خوري قّدمت ماكنتي
أوكسيجني عﲆ سبيل اﻹعارة ﳌدة شهرين تنتهي ﰲ ،2021/2/28
فاستطعنا بذلك انعاش العديد من اﻷشخاص بعدما فقدت هذه
اﻵﻻت من اﻷسواق اللبنانية.
وللغاية تعاقدت البلدية مع ممرض مختص للقيام بزيارات ميدانية
ﳌرﴇ الكورونا وارشادهم عﲆ كيفية استخدام هذه اﻵﻻت.
وّﳌا كان صيت مركز الرعاية الصحية اﻷولية قد ذاع ﰲ الحازمية،
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حواﱄ مئتي شخص تقريًبا ﰲ بعض اﻷسابيع ،وكان ﻻ بّد من
متابعتهم جميًعا ،من خﻼل اﻻتصاﻻت التي تولتها
اﳌمرضات اﳌتخصصات باﴍاف رئيسة اﳌركز ،عﲆ مدار
اﻷسبوع والساعة.
والجوار ،نظًرا لتمّيزه ﰲ تقديم الخدمات بأفضل جودة وبشكل
مجاين ،صار يتلقى العديد من الهبات من بينها خمس بّذات
 PPEمخصصة ﳌمرﴈ الصفوف اﻷمامية ﰲ مواجهة كورونا من
قبل جمعية  HOPEومجموعة مهمة من اﻷدوية الحيوية من
قبل جمعية بيت الﱪكة ،كام قام الشيخ الياس سعد بتقديم مئتي
وخمسني حبة من دواء  IVERMECTINEاﱃ اﳌركز بعدما بدأ
بعض اﻷطباء باستعامله ﳌعالجة الوباء اﳌستجد.
إّن مركز الرعاية الصحية اﻷولية ﰲ الحازمية ،وبعدما تلقى العديد
من التهاين من جهات رسمية من بينها وزارة الداخلية والبلديات،
ومصلحة الصحة ﰲ محافظة جبل لبنان ،يتلقى اليوم سيًﻼ من
التهاين من قبل اﳌواطنني ،ويضع نفسه دوًما بجميع طاقاته
الطبية بتﴫفكم كام يقوم بتأمني العديد من اﻷدوية مجاًنا لكّل
من هو بحاجة؛ ﻷّن اﻹنسان ﰲ الحازمية ،أولوية.
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تقديمات جمعية
بيت البركة
استلم مركز الرعاية الصحية اﻷولية ﰲ بلدية
الحازمية بتاريخ  2021/2/18من جمعية بيت
الﱪكة مجموعة مميزة من اﻷدوية لتقدميها
مجاًنا اﱃ كل من هم بحاجة ضمن نطاق
البلدة ،وللغاية تقّدم رئيس اﳌجلس البلدي
السيد جان الياس اﻻسمر اﱃ الجمعية باسمه
الشخﴢ ،وباسم الحازمية بلدة وبلدية،
وباسم مركز الرعاية الصحية اﻷولية بالشكر
الجزيل ،حيث أشاد بالتعاون اﳌمّيز بني
القطاعني العام والخاص ﻷنهام جناحي نجاح
اﳌجتمع اﳌدين.
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<<

اﻹنسان أوًﻻ

مطعم المحبة معكم دومﴼ

ﳌناسبة عيد رأس السنة اﳌيﻼدية ،اجتمعت عائلة
اﳌحبة ﰲ مطعم سعادة السامء ﰲ الحازمية ظهر
الخميس  2020/12/31حيث توافد رئيس وأعضاء
اﳌجلس البلدي ومختاري البلدة ورئيس لجنة التجار
واﻷب مجدي عﻼوي والسيدة كارول بو نجم ،وقد
تناولوا طعام الغداء سوًّيا ،وقّدم اﻷب عﻼوي شهادات
التقدير اﱃ الرئيس جان الياس اﻷسمر والدكتورة ناديا
اﻷسمر (رئيسة مركز الرعاية الصحية) وفعاليات
اﳌدينة؛ وللمناسبة كانت كلمة للرئيس شّدد فيها عﲆ
أهمية التع اون واﳌحبة والعمل اﻹنساين لتخطي
اﻷزمات ،وشكر فريق العمل وكّل من ساهم ﰲ انجاح
رسالة اﳌطعم اﻹنسانية الهادفة.
 | 6العدد  - 54الفصل 2021 - 2/1
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كلمة الرئيس جان الياس اﻷسمر:
 1شباط  2018انطلق مطعم سعادة السامء ﰲ الحازمية بالتعاون
مع اﻷب مجدي عﻼوي ...ثﻼث سنوات مّرت ،حملت الكثي من
التغّيات والضغوطات اﻻقتصادية والصحية واﻹجتامعية ،فكان هذا
اﳌطعم حاﴐاً دامئاً لتقديم الوجبات الغذائية بكل محبة ،فانتقلنا
من ثﻼثني وجبة اﱃ خمسامئة وجبة اسبوعياً توزع اﱃ اﳌنازل ﰲ زمن
كورونا والتعبئة العامة.
هذا العمل اﻹنساين يعود بالدرجة اﻷوﱃ اﱃ التضامن بني بلدية
الحازمية وجمعية سعادة السامء وعدد من الخّيين الذين
ينﴩون اﻹنسانّية ﰲ محيطهم ،وباﳌناسبة نتوجه بالشكر اﱃ
اﳌطاعم التي قّدمت وجبات مميزة خﻼل شهر العيد ،ونخص
بالشكر مطعم مني اﳌشهور.
شكراً لكل من عمل بقلب وعقل حتى تطّور هذا اﳌطعم ووصل
اﱃ ما هو عليه اليوم ،يحتضن كّل من مير بضائقة ﰲ هذه
الظروف الصعبة التي نعيشها وندعو ﷲ أن تنجﲇ عّنا هذه
السحابة السوداء ﰲ القريب العاجل.
شكراً من القلب لﻸب مجدي ولزمﻼيئ أعضاء مجلس بلدية
الحازمية،
شكراً للسيدة كارول بو نجم وجميع العاملني معها ﻻ سيام
اﳌتطوعني .وهنا ﻻ بد من توجيه الثناء والتقدير اﱃ السيد ﴍبل
كميد الذي ﻻ يتواىن عن تقديم اﳌساعدة الدامئة عند الحاجة...

شكراً لفريق العمل الذي يقوم بتوزيع الوجبات الساخنة لتصل
ﰲ الوقت اﳌحدد إﱃ أصحابها ،واليكم أقول ،كام يعود النهر
اﱃ البحر ،هكذا يعود عطاء اﻹنسان إليه ...آملني أن تستمر
جهودكم وتتطّور ﳌا فيه الخي العام.
إّن التكاتف والﴩاكة يؤمنان النجاح واﻻستمرارية والتطور،
وهكذا نحن نشبك اﻷيادي لنحمي مجتمعنا ونتخطى هذه اﻷيام
العجاف.
سنة جديدة نتمناها بعيدة عن كل اﳌآﳼ ...عشتم ،عاش
العطاء ،عاشت الحازمية!
جان الياس اﻷسمر
العدد  - 54الفصل 7 | 2021 - 2/1
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مجّلة الحازمّية تمّيز وتتطور

اﻻستﻼم النهائي للشاشة الذكية المقدمة
الى بلدية الحازمية من شبكة المدن المتحدة
استلمت بلدية الحازمية يوم الجمعة  2021/5/21الشاشة
التفاعلية الذكية مع برامجها اﳌتطورة وصارت موجودة ﰲ صالة
سبينس الحازمية متهيدا ً لﻼفتتاح الرسمي واطﻼق الخدمات
اﻻلكﱰونية عﴫ يوم اﻻثنني .2021/5/24
وقد ّمتت تجربة جميع الﱪامج وسّدد اﳌهندس ميشال اﻷسمر
رسومه عﱪ هذه الخدمة اﳌستحدثة.
الشاشة تقدمة شبكة  Connective Citiesالعاﳌية الﱪمجة من
اعداد ﴍكة  NavigSurLebوﴍكة . Quick Solutions
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اﻻﴍاف العام :مكتب التنمية اﳌحلية واﳌكتب اﻻعﻼمي ﰲ بلدية
الحازمية علًام أّن هذه الخدمات صارت متوفرة ايضا ً عﲆ
الصفحة الرسمية لبلدية الحازمية .www.hazmieh.gov.lb
حفل اطﻼق الخدمات اﻻلكﱰونية تابعتموه مباﴍة عﲆ صفحة
بلدية الحازمية الرسمية عﲆ فايسبوك وميكنكم اعادة مشاهدته
عﱪ منصات البلدية متى تشاؤون.
#الحازمية_مدينة_التطور_اﳌستدام
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حفل اطﻼق الخدمات اﻻلكترونية
أطلقت بلدية الحازمية مﴩوع الخدمات اﻻلكﱰونية بالتعاون
والتنسيق مع شبكة  CONNECTIVE CITIESيوم اﻻثنني
 2021/5/24ﳌناسبة اليوم العاﳌي للتواصل والتطور التكنولوجي
بحضور رئيس اتحاد بلديات ساحل اﳌنت الجنويب – رئيس بلدية فرن
الشباك رميون سمعان ،والرئيس ادمون غاريوس ،رئيس مجلس
بلدية الشياح والرئيس بيار بجاين ،رئيس مجلس بلدية عاريا
والرئيس نبيل كحاله ،رئيس مجلس بلدية سن الفيل ،اضافة اﱃ
نائب رئيس اﳌجلس البلدي والسادة اﻷعضاء ومختاري الحازمية
ورئيس واعضاء لجنة التجار فيها وحشد من الفعاليات.
وبعد اﻻفتتاح وعرض تفاصيل عمل الشاشة التفاعلية والخدمات

اﻻلكﱰونية عﲆ صفحة البلدية الرسمية كانت كلمة ﳌدير اﻻدارات
واﳌجالس اﳌحلية اﳌهندس احمد رجب هّنأ فيها بلدية الحازمية
عﲆ اﻻنجاز التكنولوجي اﻷول من حيث النوعية ﰲ لبنان ،واشاد ﰲ
كلمته بجهود الرئيس جان الياس اﻷسمر ﰲ ادارة الحازمية التي
تحّلق اليوم بقيادته؛ ومن ابرز ما جاء ﰲ كلمته العفوية «صارت
بلدية الحازمية ﰲ الطليعة بجهدكم وﴏنا ننظر اليها عﲆ أنها رأس
حربة ﰲ التطور».
وكانت الكلمة الختامية لرئيس اﳌجلس البلدي شكر فيها الفريق
اﳌنفذ وﴍكاء البلدية ،ووعد مبزيد من التقدم لتبقى الحازمية
بتطور مستدام وليبقى لبنان شابا ً ومتجددا ً رغم كل التحديات.
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مجّلة الحازمّية تمّيز وتتطور

كلمة الرئيس جان الياس اﻷسمر:
إّن الغد يبدأ اليوم ...وهذا هو حاُل الحازمية ،مدينُة العراقة
والتطور التي تتطﱠلع دوما ً نحو اﻷمام وﳌزيٍد من التطور.
لطاﳌا آمّنا ﰲ بلدية الحازمية بﴬورِة تفعيِل العمل اﳌمكَنن،
وللغاية كانت الحازمية من اوائل البلديات التي تعتمُد أهﱠم
اﻷنظمِة اﳌعلوماتية العاﳌية لتطويِر ِ أعاملِها اﻹدارية والجغرافية،
كام كانت الحازمية السباقة باستعامل نظام  GISوترقيم الشوارع
واﳌباين واعداد اﻻحصائيات الشاملة ،اوائل العام .2012
ومل نكتِف بهذا الَقْدر ،بل قمنا بأرشفٍة الكﱰونية لجميِع
اﳌستندات والخرائط منذ تأسيس ِ البلدية ،وﻻ يزاُل هذا العمل
قامئا ً ومستمرا ً بشكٍل يومي ومحﱠدث.
ومل نقف عند حٍد ...رغَم كِل الصعوبات التي واجهناها ،إن عﲆ
الصعيِد الصحي او العَمﲇ او اﻻقتصادي وسواه.
وها نحن اليوم ،معكم ُنطلُق مﴩوَع البلدية اﻻلكﱰونية ﰲ
خطوٍة سّباقة ،اميانا ً منا بﴬورِة اﳌﴤ قدًما نحو آفاق جديدة
وعدم اﻻستسﻼم لسلبّياِت الواقع وتأسيِس الغد اﳌﴩق.
ولعّل هدفنا اﻷسمى واﻷكﱪ يبقى تسهيل عﻼقة اﳌواطن بالبلدية
وتفعيل بناَء اقتصاٍد عﴫي متطور ٍ ومستدام ،ودخول الثورة
الصناعية الرابعة من اوسع ابوابِـها ،سيام وأّن مبدعينا الشباب
منتﴩين حول العامل ،فلتكن لهم بصَمتهم ﰲ مدائِنهم وبلِدهم.
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يشمل هذا اﳌﴩوع لوحًة تفاعلية ،هي اﻷوﱃ ﰲ لبنان ،هذا
اﳌﴩوع بالتنسيق مع  ،Connective Citiesوبالتعاون مع
بلدية الحازمية ،لتكوَن اﻷوﱃ ﰲ لبنان ،واﻷهم أّنها خارَج
القﴫ البلدي ،وبالتاﱄ مل يُعد لِزاما ً عﲆ اﳌواطن أن يلتزَم
بالدوام الرسمي للبلدية ،فصاَر بإمكاِنه اﻻستحصاَل عﲆ
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التقارير العقارية اﳌجانية ،وتسديِد رسوِمه البلدية،
والحصول عﲆ كِل اﳌعلومات التي قد يحتاُجها ،من اي نوع
كانت ،بكبسة زر مجانّية خﻼل زيارته لسبينس – الحازمية.
ّما ﳌاذا اخﱰنا أن تكوَن الشاشة ﰲ سبينس فﻸننا نؤمُن بﴬورِة
تفعيل التنسيق بني القطاعني العام والخاص ،وﻷّننا نفخُر
باﳌستثمرين ﰲ مدينتنا ونعمُل سويا ً عﲆ تطويرها ،وﻷن هذا
اﳌركز هو اﻷكﱪ ﰲ لبنان والﴩق ﳌؤسسة سبينس العاﳌية ،وﻷّنه
يستقطُب الكثَري الكثري من أبناء الحازمية وسكانها ،عﲆ أمل أن
تكوَن هذه الخطوة بدايًة لزرع اﳌزيد من هذه الشاشات ﰲ كل
اﳌراكز التجارية الكبرية ضمن النطاق البلدي.
وﻷننا نؤمُن بأن اﳌعلومة يجب أن تصَل بسهولة ومجانية اﱃ أكﱪ
ﴍيحة من الناس ،تﱠم تحديُث صفحة البلدية اﻻلكﱰونية ،بحيث
صار بإمكانكم ،أينام كنتم وساعة تشاؤون ،أن تطلعوا عﲆ مختلِف
اﳌعلومات العقارية وتستحصلوا عﲆ البيانات وطباَعِتها او
مشارَكِتها عﲆ تطبيقاٍت مختلفة ،باﻻضافة اﱃ تسديِد الرسوم
البلدية من دون الحاجة اﱃ اﳌاِل النقدي ،فصاَر بإمكاِنكم استعامَل
بطاقاِتكم اﳌﴫفية ﰲ ظل هذه اﻷزمة اﻻقتصادية التي تعصف بنا
والشح ﰲ السيولة.
ايها السادة،
قد نكون تأخرنا قليًﻼ ،بسبِب الظروف ،ﰲ اﻻنضامم اﱃ العامل

اﻻلكﱰوين ،ولكن خٌري أن تأَيت اﻷموُر متأخرًة من أﻻ تأيت ابدا ً.
ونحن اليوم اذ نفتُح آفاقا ً جديدة ﰲ العمل البلدي ،مبباركٍة من
سلطة الوصاية اﳌتمثلة بوزارة الداخلية والبلديات ،نأمُل أن
نِصَل يوما ً اﱃ الدولة اﻻلكﱰونية حيث العمُل اﳌنِتج واﳌمكَنن
لننهض بلبناٍن جديد يليُق بأبنائنا.
شكرا ً لكل من ساهم ﰲ تحقيِق هذا اﳌﴩوع النوعي ،اﻷول من
نوعه ﰲ لبنان ،بدايًة من  Connective Citiesاﳌتمثلة
بالدكتورة منى شعﻼن ،مرورا ً مبكتب التنمية اﳌحﲇ واﳌكتب
اﻹعﻼمي والسيد غسان عياش (ﴍكة الحلول الﴪيعة)
واﳌهندس ﴍبل كنعان مدير عام ﴍكة NavigSurLeb؛ وأخص
بالشكر زمﻼيئ أعضاء اﳌجلس البلدي واﳌختاَرين اﳌواكبني دوما ً،
بثقِتهم ودعِمهم ،لتحقيق كﱪى اﳌشاريع ﰲ الحازمية.
ولكّل َمن يشاهد هذا الحدث مباﴍًة عَﱪ صفحات التواصل
اﻻجتامعي التابعة لبلدية الحازمية أتقّدُم بشكري وامتناين لكم
ولجميع أبناء البلدة وسكاِنها واﳌستثمرين الكرام فيها ،فاﻷحﻼُم ﻻ
تتحقق إﻻ بدعِمكم ومؤازَرِتكم ،والحازمية دامئا ً أحﲆ معكم.
ألف شكر ﳌشاركتكم معا ً...
عاشت الحازمية متجددة ومتطورة
عاش لبنان متجددا ً  ...شابا ً ...منتﴫا ً عﲆ اﻷزمات
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<<

CONNECTIVE CITIES

شاركت بلدية الحازمية ﰲ حلقة نقاش يوم الخميس ﰲ اﻷول من
نيسان  2021مع شبكة  Connective citiesومع مركز التكامل
اﳌتوسطي ،حيث ضّم اﳌؤمتر اﻻلكﱰوين ممثﲇ السلطات اﳌحلية
واﳌركزية من منطقة الﴩق اﻷوسط وشامل افريقيا وتركيا والجهات
الفاعلة ﰲ القطاع الخاص والجمعيات اﳌحلية واﳌنظامت اﻹمنائية
الدولية ،فكانت بلدية الحازمية مثاًﻻ حﴫيا ً من لبنان للﴩاكة بني
القطاعني العام والخاص تحت عنوان« :اسﱰاتيجية ناجحة للتطور
اﳌستدام وﴍاكة مثمرة مع اﳌواطنني واﳌستثمرين».
وعّدد الرئيس جان الياس اﻷسمر نقاط متّيز الحازمية ،البلدة
والبلدية ،واﻻسﱰاتيجية اﳌعتمدة عﲆ مختلف اﻷصعدة للتطور
ولتنتقل الحازمية من قرية ﰲ ضواحي بريوت الﴩقية اﱃ مدينة
اهم اﻻستثامرات الناجحة.
كلمة الرئيس جان الياس اﻷسمر:
الحازمية:
اسﱰاتيجية ناجحة للتطور اﳌستدام
وﴍاكة مثمرة مع اﳌواطنني واﳌستثمرين

ان الحازمية ونظرا ً ﳌوقعها الجغراﰲ الواقع بالقرب من العاصمة
بريوت شّكلت امتدادا ً واسعا ً لها ،ونجحت ﰲ جعل نفسها من أهم
اﻷماكن اﻻستثامرية للتجارة والسكن اضافًة اﱃ اعتامدها من قبل
بعض دول العامل مقرا ً لسفاراتها وسفرائها اضافًة اﱃ اﳌنظامت
العاﳌية والوزارات اللبنانية.
بعد انتهاء الحرب اللبنانية ﰲ العام  ،1990تابعت الحازمية منّوها
اﻻقتصادي وبخصوصا ً العمراين الفخم فيها ،ما زاد من تدّفق
الطبقات اﻻجتامعية الراقية ومن مختلف اﻷديان اليها ،نظرا ً
ﳌوقعها اﳌتمّيز وسياسة اﻻنفتاح الحضاري الذي اعتمدته البلدية
ﰲ سياستها ﰲ التعاطي مع اﳌواطنني عامًة ،فتمّكنت الحازمية
وخﻼل فﱰة وجيزة اﻻنتقال لتصبح مدينة مفعمة باﻻستثامرات
التجارية ،فصار اﳌدخل الﴩقي للمدينة يعرف بالبوابة التجارية
للعاصمة ،حيث تﱰكز فيه أهم اﻻستثامرات من بينها :مجّمع
سيتي سنﱰ – ومجمع اﳌطاعم اﳌﻼصق له – سبينس – Hazmieh
 Villageواﻻستثامرات السياحية والثقافية اﳌتمّيزة ،فكان قلب
الحازمية النابض بأفخم اﳌباين ،وبالﴩكات ذات الصيت العريب
والعاﳌي مثل دار الصياد – بيبﴘ كوﻻ – ومجمع اﳌطاعم باكيارد
الذي يضم عدًدا كبريا ً من اهم فروع اﳌطاعم العاﳌية.
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مل نتوقّف هنا ،فقد قامت البلدية باستحداث وتأمني البنى التحتية
والفوقية للمدينة ،مام شّكل عامل جذب للمستثمرين وجعلهم
ينشئون مبانيهم ﰲ عقاراتها فضمت الحازمية مختلف وكاﻻت
السيارات وأهم صاﻻت العرض ﰲ لبنان من بينها – TOYOTA
 LEXUS – KIA – MITSUBISHIوغريها…
فام هي اسﱰاتيجيات التطور اﳌعتمدة ﰲ بلدية الحازمية؟
 تطوير وتحديث البنى التحتية اوًﻻ لتصبح اﳌدينة متطورةومرغوبة من قبل اﳌستثمرين.
 تسهيل معامﻼت اﳌستثمرين مع السلطات اﳌختصة مبا يسمحبه القانون.
 تسويق اﳌوقع اﻻسﱰاتيجي للمدينة :نقطة وصل بني العاصمةومختلف اﳌدن.
 التواصل الدائم مع اﳌستثمرين والوقوف عند حاجاتهم وتلبيتها. نﴩ اﻷمن ﰲ اﳌدينة بواسطة جهازي الﴩطة والحراس. تحفيز اﳌستثمرين عﲆ تنويع استثامراتهم ﰲ اﳌدينة انطﻼًقا منالقاعدة التسويقية ( Everything under one roofكل ﳾء
تحت سقف واحد) ،فأنت ﻻ تحتاج أن تذهب خارج الحازمية
لتأمني مستلزماتك.
 التطور التكنولوجي اﳌستدام: مكننة جميع معامﻼت البلدية. أرشفة الكﱰونية كاملة لجميع اﳌستندات منذ تأسيس البلديةوحتى تاريخه.
 ترقيم الشوارع بطريقة حديثة معتمدة عاﳌيا ً عﲆ قاعدة.ZIpCode
 اعتامد نظام اﳌعلومات الجغراﰲ  GISالذي يظهر آخر الصورالجوية للمدينة واﻷبنية والشوارع ،التخطيطات ،والتقارير
العقارية الشاملة.
 احصاء شامل وممكنن للبنى التحتية والفوقية.كام كنا حريصني عﲆ بناء جﴪ ثقة بني القطاعني العام والخاص،
والذي ساعد عﲆ ذلك ،اتباع الخصائص اﳌدنية التي تحّفز القطاع
الخاص:
أذكر منها:
 عدد السكان مام يشكل عامل جذب للمستثمر اذ أن الحازميةتضم  50.000نسمة تقريبا ً.
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 قيادة اﳌدينة اﳌؤيدة للنمو والتي تعطي اﻷولوية لﻼستثامركتﴪيع اﳌعامﻼت ضمن النطاق البلدي وتسهيلها والتعامل مع
اﳌجتمع اﳌحﲇ بكل حرفية.
 ابراز الصورة الحضارية اﳌتطورة كاستقبال رؤساء جمهوريات:لبنان وبلغاريا والعديد من الوزراء.
 اﻻنفتاح عﲆ الثقافات اﻷخرى من خﻼل استضافة السفراءوسفاراتهم.
 مشاركة اﳌجتمع اﳌحﲇ والقطاع الخاص ﰲ التخطيط وصنعالقرار.
 دعم القطاع الخاص وتوفري منصات ﻷصحاب اﳌصالحواﳌستثمرين من خﻼل لجنة متثلهم لتوفيق اﻵراء واﻹجامع
حول إجراءات البلدية ،فكانت لجنة تجار الحازمية التي تشارك
البلدية ﰲ مختلف نشاطاتها ومشاكلها لتأمني الحل مع
اﳌسؤولني.
 زيادة الشفافية واﳌساءلة من خﻼل تبادل اﳌعلومات والرصدوالتقييم كمﴩوع اللوحة التفاعلية مع ،Connective Cities
وهو مﴩوع ريادي ﰲ لبنان.
 استضافة ندوات ومؤمترات عاﳌية ،واﴍاك الشباب ﰲ صنعالقرار اﳌحﲇ.
 تفعيل التواصل مع القطاع الخاص واﴍاكه ﰲ عملية التطوير،عﲆ سبيل اﳌثال التعاون مع سعادة النائب الدكتور فرد بستاين
(رئيس مجلس ادارة ﴍكة  )Lexus –Toyotaالذي أّمن
للحازمية التواصل مع السفارة اليابانية وتأمني هبة بقيمة
 $/90.000/ﳌركز الرعاية الصحية اﻷولية حيث تّم تزويده
بأحدث اﳌعدات الطبية.

ان نقطة اﻻنطﻼق لتحقيق النجاح هو اﻻنسان:
الحازميًة حق للجميع ،وهي تتمحور حول اﻻنسان .انها اﳌدينة
التي تقّدر حياة السكان وامكاناتهم خصوصا ً اﳌجموعات
اﳌحرومة كام انها تعتنق التنّوع الثقاﰲ واﻻختﻼفات العقائدية
وتشجع عﲆ اﻻندماج اﻻجتامعي من خﻼل تشجيع الفئات
العمرية الشبابية عﲆ اﳌشاركة ﰲ الحياة اﻻجتامعية والثقافية كام
واعطائهم فرص التعبري عن الرأي ﰲ عملية صناعة القرار.
من هنا استحّقت مدينتنا جائزة اﳌدينة الشاملة واﳌستدامة
وهي مبادرة مشﱰكة بني اليونسكو –  UN HABITATو–
وجامعة بريوت العربية عﲆ خلفية الدمج اﻻجتامعي اﳌعتمد
من البلدية من خﻼل بناء الﴩاكات مع الشباب والصبايا.
 ان بلدية الحازمية اضافًة اﱃ سعيها اﱃ تحقيق اﻻزدهار العمراينوالثقاﰲ والسياحي ،فاّن همها ينصب أيضا ً عﲆ بناء اﳌجتمع
اﻻنساين ،عﱪ اﴍاك اﳌرأة بفعالية ﰲ صنع القرار ،فكان اﳌجلس
البلدي مؤّلفا ً من عناﴏ نسائية بنسبة  %25لها تأثري ايجايب عﲆ
العمل البلدي وعﲆ جميع الصعد اﻻجتامعية ،البيئية ،والثقافية
واﻻقتصادية الخ.
 علًام أن نسبة اﳌستثمرين من النساء تقارب  %35من مجموعاﳌستثمرين ﰲ الحازمية.
 ان مدينتنا تشّجع وتعّزز التنمية اﻻقتصادية اﳌحلية ،بدًء منأصغر رواد اﳌشاريع اﱃ كﱪى الﴩكات وتقوم بتدريب الشباب
(وهنا أشدد عﲆ احﱰام معايري الجندرة ﰲ التدريب) وتعزيز
السياسات التوظيفية وذلك بالﴩاكة مع القطاعني العام
والخاص والجمعيات اﳌتخصصة< .
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مام ﻻ شك فيه أن الحازمية وّفرت بيئة استثامرية جاذبة
ﻻستقطاب استثامرات نوعية من خﻼل توفري اﳌناخ اﻻقتصادي
لتحقيق ذلك ﰲ اطار بيئة تنافسية عادلة وجاذبة ترفع من شهية
القطاع الخاص لﻼستثامر ﰲ البلدية ،اﻷمر الذي ينعكس ايجابا
عﲆ جودة الحياة فيها.
وﰲ الختام كل الشكر اﱃ مركز التكامل اﳌتوسطي ،وادارة البنك
الدوﱄ.
اﱃ بلدية الحازمية فجاءت اﻷوﱃ ﰲ لبنان من حيث النوعية
وتحية شكر وتقدير اﱃ ادارة شبكة  Connective Citiesبشخص والتطور وسيتم وضعها ﰲ سبينس – الحازمية ،وهي أكﱪ صالة
الدكتورة منى شعﻼن حيث أمثر التعاون عن لوحة ذكية قّدمت عرض لهذه الﴩكة العاﳌية ﰲ الﴩق.

DRI-UNDP

شارك رئيس مجلس بلدية الحازمية السيد جان الياس اﻷسمر يوم
اﻻثنني  ٢٠٢١/١/٢٥ﰲ ورشة عمل مع  DRI _ UNDPحيث جاء
هدف اللقاء تقييم وتحسني عمل اﳌديرية العامة لﻼدارات
اﳌحلية ﰲ لبنان ،سيام ان البلديات واﳌواطنني هم اﳌستفيدون
اﻻوائل من هذا اﳌﴩوع.
تطّرق النقاش اﱃ اﻻيجابيات وبعض الصعوبات ومقﱰحات
التغيري والتطوير ،ومنها :التنويه اوﻻ باﳌدير اﳌهندس احمد
الرجب وهو ضليع بالشأن البلدي ويسّخر طاقاته لتطوير العمل.
أما أبرز اﳌشاكل التي وردت فجاءت عﲆ الشكل التاﱄ:
 .1العﻼقة باﳌديرية العامة لﻼدارات اﳌحلية ﰲ لبنان واهمية
الﻼمركزية اﻻدارية ودعم البلديات تقنيا ً خصوصا ً بلديات
اﻷطراف التي تفتقر اﱃ الطاقم البﴩي اﳌدّرب.
 .2الروتني والبريوقراطية اﻻدارية والرقابة اﳌسبقة ودعا اﳌجتمعون
ان يتحمل اﳌجلس البلدي اﳌنتخب من الشعب مسؤولياته
ولتتم اﳌحاسبة بعد تنفيذ العمل تﴪيعا ً وتفعيًﻼ للمهام.
 .3طلب تنظيم العﻼقة بني البلديات والوزار ات اﳌعنية منعا ً
ﻻزدواجية العمل.
بعض اﳌقﱰحات التي أدﱃ بها الرئيس جان الياس اﻻسمر:
 تخصيص مكتب استشاري ﰲ اﳌديرية لتقديم الدعم للمجالسالبلدية.
 إنشاء خطوط تواصل مع منظامت عاﳌية وبلديات أجنبيةلﻼستفادة من خﱪاتها وتقديم أفكار جديدة للبلديات اللبنانية
لتطوير العمل وتفعيله.
 إقامة ورش عمل وندوات لتعريف رؤساء وأعضاء اﳌجالس | 14العدد  - 54الفصل 2021 - 2/1

البلدية عﲆ حقوقهم وواجباتهم سيام وأّن معظمهم قادم من
القطاع الخاص.
 تدريب اﳌراقبني العامني عﲆ التعامل بشكل استشاري لتسهيلالعمل البلدي.
 اقﱰاح إعادة النظر مببالغ القرارات البلدية والفواتري اﳌوقعة منقبل الرئاسة خصوصا ً مع انهيار العملة.
 التشديد عﲆ ﴐورة اﳌبادرة قبل اﳌعالجة. تفعيل الخدمات اﻻلكﱰونية خصوصا ً ﰲ زمن العمل الجديدبعد كورونا.
 .1التطرق هنا اﱃ نظام اﳌعلومات الجغرافية الذي أنشأته بلدية
الحازمية.
 .2اللوحة الذكية وتقديم اﳌعلومات العقارية للمستثمرين
 onlineمن دون الحاجة للقدوم شخصيا ً اﱃ البلدية.
 .3تسديد الرسوم البلدية عﱪ بطاقات اﻹئتامن وبواسطة صفحة
البلدية اﻻلكﱰونية.
اضيفت اليها بعض التوصيات من اﳌشاركني:
 فصل وزارة الداخلية عن البلديات وتخصيص وزارة متخصصةلﻼخرية.
 احتساب مستحقات البلدية من الصندوق البلدي اﳌستقل عﲆاساس عدد السكان وليس عدد الناخبني.
 التشديد عﲆ اﻻستقﻼل اﳌاﱄ واﳌعنوي للبلديات. العمل بﱪاءة الذمة اﳌالية لﻼشخاص عند طلب اي معاملةرسمية من البلدية.
 -انشاء وحدة ﳌكافحة اﳌخاطر ﻻ سيام ﰲ ال حاﻻت الطارئة.
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تبادل خبرات بين بلدية الحازمية واتحاد بلديات البحيرة

Peer-learning Hazmieh – Al Buhairah Union of Municipalities
In the framework of transferring knowledge, skills and
experience from one municipality to others and in
coordination with ESFD, Hazmieh and Al Buhaira
UoMs shared their best practices during a peer
learning visit at Hazmieh premises in March 18, 2021.
During this peer-exchange visit, Al Buhaira UoM
represented by its Mayor Mr. Yehya Daher with the
Union technical unit, traveled to meet Hazmieh
representatives headed by the municipal council’s
member Eng. Selim Sakr in order to see and to learn
about the GIS use and benefits in practical way to
the municipalities.
During the study visit, Eng. Charbel Kanann (Head
of GIS department – Hazmieh municipality)
presented how the established GIS since 2012
initiate a strategic support for the whole municipality
in «Planning, Monitoring and executing its daily
operations». Through GIS, Hazmieh produced very
good results in terms of achieving a major change in
the local governance at all levels, whether financial,
economic, new investments, emergency response,
whether in day-to-day operations or long-term
planning.
Building on CONNECTIVE Cities goals, which
Hazmieh is an active member, Municipalities are the
main driver of change at the local level, and their
best practice shall be transformed into a training
vehicle to benefit all other local authorities to raise
standards of leadership and performance in all
municipalities.
Hazmieh encourages the replication of GIS in Al
Buhaira UoM and will be always here for support.
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ﰲ إطار نقل اﳌعرفة واﳌهارات والخﱪات من بلدية إﱃ أخرى
،) (صندوق التنمية اﻻجتامعية واﻻقتصاديةESFD وبالتنسيق مع
شاركت بلدية الحازمية أفضل مامرساتها والتطور التكنولوجي
اﳌعتمد من قبلها مع اتحاد بلديات البحرية خﻼل زيارة ميدانية
 حيث اجتمع رئيس2021/3/18 للقﴫ البلدي يوم الخميس
اﻻتحاد السيد يحيى ضاهر والوحدة الفنية ﰲ اﻻتحاد مع ممثﲇ
 سليم صقر ومسؤولة.الحازمية برئاسة عضو اﳌجلس البلدي م
مكتب التنمية اﳌحلية السيدة حنان الهﱪ من أجل اﻻطﻼع والتعرف
.عﲆ استخدام نظم اﳌعلومات الجغرافية وفوائده بطريقة عملية
خﻼل الزيارة الدراسية عرض اﳌهندس ﴍبل كنعان (رئيس قسم نظم
اﳌعلومات الجغرافية ﰲ بلدية الحازمية – مدير عام ﴍكة
 والدعم2012 ) كيف تّم اعتامد هذا النظام منذ عامAccumapping
.اﻻسﱰاتيجي ﰲ تخطيط ومراقبة وتنفيذ عمليات البلدية اليومية
 حققت بلدية الحازمية نتائج،من خﻼل نظم اﳌعلومات الجغرافية
 سواء اﳌالية أو اﻻقتصادية،مميزة وملموسة عﲆ جميع اﳌستويات
 سواء ﰲ العمليات،أو اﻻستثامرات الجديدة أو اﻻستجابة للطوارئ
.اليومية أو التخطيط طويل اﻷمد
 التي تعتﱪConnective Citives تأيت هذه الزيارة ضمن أهداف
 مع،أّن البلديات هي اﳌحرك الرئيﴘ للتغيري عﲆ اﳌستوى اﳌحﲇ
العلم أّن بلدية الحازمية عضو ناشط ﰲ هذه الجمعية وتتشارك
معها أهداف التطور عينها وتساهم ﰲ نقل خﱪاتها إﱃ وسيلة
تدريب تستفيد منها جميع السلطات اﳌحلية اﻷخرى لرفع معايري
 ﰲGIS  ولذلك تشجع الحازمية اعتامد نظام،القيادة واﻷداء فيها
اتحاد بلديات البحرية وغريه من البلديات واتحادات البلديات ﻷّن
.التغيري يبدأ بإرادة عمل جدّية للتطوير
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مجّلة الحازمّية الحازمّية اليوم وغدﴽ

 ،2015سنة الشباب والمغامرة

مل يكن العام  2015عاديا ً ،بل جاء استثنائًّيا ﰲ بلدية الحازمية،
حيث أطلق رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس مؤمتر
الشباب اﻷول ﰲ  2015/8/6بالتعاون مع منظمة اﳌدن
والحكومات اﳌحلية اﳌتحدة ،وقد شارك ﰲ ادارة اﳌؤمتر مجموعة
من اﻷخصائيني ﰲ ميادين مختلفة :الصحة واﻻجتامع واﻻقتصاد
والبيئة ،كلهم من أبناء الحازمية.

 | 16العدد  - 54الفصل 2021 - 2/1

انبثقت عن هذا اﳌؤمتر ،اللجان الشبابية ﰲ الحازمية ،التي
شاركت ﰲ ورش عمل حتى وضعت أنظمتها الداخلية
وحّددت أهدافها ورفع ت اﱃ اﳌجلس البلدي بشخص رئيسه
ﻻئحة باﳌقﱰحات للتطوير ،فتبّنت البلدية ،بعد دراسة
معّمقة ،نظرة الشباب وأحﻼمهم ،واتخذت خطوات عملّية
لتنفيذ ما يصبون اليه.

Hazmieh 54 (36p).qxp_Layout 1 12/14/21 12:08 PM Page 17

فكان مهرجان الشباب ﰲ العام  2015مع أيقونة الشباب ،الفنانة
«ألني لحود» حيث كّرمت الحازمية عﲆ هامشه الفنانة الراحلة
سلوى القطريب ﰲ مبادرة لدمج اﻷمس بالحاﴐ ،والعراقة
بالتطور .وكان ﻻفًتا افتتاح اﳌهرجان مع الفنانة منال ابو ملهب
والفرقة اﳌوسيقّية التي جاءت مؤلفة بجميع اعضائها من ابناء
الحازمية.

متخصصني ذوي خﱪة عالية ﰲ مجاﻻتهم ،استكامًﻻ ﻷعامل ورش
العمل اﳌنبثقة عن مؤمتر الشباب حول «الشباب والحكم اﳌحﲇ»،
وقد شملت ورش العمل تنظيم دورة تدريبّية حول مهارات وفن
الخطابة واﻹلقاء  ،Public Speakingوأخرى حول القانون
البلدي ،وكتابة السري الذاتية وغريها من اﳌواضيع التي تهّم
الشباب.

كذلك ،ﰲ إطار مﴩوع اليونسكو «شبكات الشباب اﳌتوسطي» وبعدها كانت مشاركات عديدة للجان الشبابية ﰲ عدد كبري من
اﳌمّول من اﻻتحاد اﻷورويب بالتنسيق مع جمعية الصوت الحي ،اﳌناسبات ،حيث قاموا باحياء مهرجانات الربيع عﲆ سنني متتالية،
تابع اعضاء اللجان الشبابية دورات تدريبية مع مدربني وقد شملت معارض ﻷشغال يدوية وألعاب ترفيهّية لﻸطفال،

العدد  - 54الفصل 17 | 2021 - 1
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كذلك شاركوا ﰲ تنظيم مهرجانات البلدية اﳌيﻼدية السنوية السنوية اﳌنتظرة من خﻼل تنظيم اﳌعرض اﳌيﻼدي الذي كان
«كبارنا» و«صغارنا» ،واعتمد عليهم اﳌجلس البلدي ﰲ الشؤون يعتﱪ سوقا ً مفتوحة للحرفيني.
اﻻجتامعية فصارت لهم زيارات دورية لعدد من العائﻼت
أّما ﰲ عيد الصليب فقد أعاد شباب الحازمية الﱰاث للحازمية من
خصوصا ً ﰲ موسم اﻷعياد يقّدمون لهم اﳌحبة والهدايا .وقد
خﻼل احياء رفعة الصليب و«القبولة» ﰲ حفل ممّيز اتخذ الطابع
شاركت النجمة نادين الراﳼ ﰲ دورة تدريبية للصليب اﻷحمر
القروي البلد ي ،ﻷنهم آمنوا أّن اﻷصالة اﳌتجذرة ﰲ قرانا هي،
اللبناين نظمتها اللجان الشبابية من اجل التوعية عﲆ اهمية
والتمّسك بالعادات وتطويرها هي السبيل اﻷضمن للتطور
الحفاظ عﲆ الصحة.
اﳌستدام.
وﻷّن شباب الحازمية أرادوا أن يكونوا مثاًﻻ لﻼنخراط ﰲ اﳌجتمع
اﳌدين والرعوي أح يوا مسريات خﻼل الشهر اﳌرميي ووزعوا الهدايا وﰲ اﳌقلب اﻵخر كان شباب اللجنة الرياضية يشكلون فريق
عﲆ اﳌشاركني وهي عبارة عن مسابح الوردية ،وﰲ عيد اﻷمهات  SBRالرياﴈ الذي خاض سلسلة كبرية من النجاحات ﰲ
كانت ﻻفتة زياراتهم لﻸمهات اللوايت فقدن ابناءهّن او للوايت الدياتلون والﱰياتلون محققني أهم اﳌراكز واﳌيداليات ﰲ مختلف
حرمتهّن الطبيعة من نعمة اﻷمومة ،وﰲ اﳌيﻼد كانت اﳌحطة اﳌباريات عﲆ اﻷراﴈ اللبنانية.

 | 18العدد  - 54الفصل 2021 - 2/1
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وﻷّن الروح الرياضية أساس اﳌجتمعات الصحية نظمت اللجان دوريات اﻷغاين والفرح والﱰاتيل ﰲ اﻷعياد وزيارة بابا نويل
الشبابية مشاركات ﰲ ماراتون بريوت وماراتون البدل واﳌارتون لﻸطفال ﰲ منازلهم من عﲆ الﴩفات.
النسايئ وسواها حيث توّحدت الجهود وركض الشباب من اجل
«انهم الشباب ،نبض الحياة اﳌتجّدد» ،كام يصفهم رئيس اﳌجلس
غدا ً أفضل.
البلدي السيد جان الياس اﻷسمر ،الذي يقول «خﻼل مسرية
السنوات الست  2021 – 2015استطعنا التأسيس لبلدية صديقة
وجاءت كورونا...
واعتقد الجميع اّن النشاطات قد توقفت ،واّن الحياة قد أخذت للشباب ،تنبض حياة وتطّورا ً مبنيا ً عﲆ خﱪة سنوات يقّدمها لهم
اﳌجلس البلدي واﻻختصاصيني».
اجازة مفتوحة...
لكّن اللجان الشبابية أثبتت العكس ،فاستغّلوا التطور التكنولوجي واليوم ،يشّدد الرئيس عﲆ تفعيل دور اللجان الشبابية واستقطاب
للبقاء عﲆ تواصل دائم ولنﴩ التوعية وبث الفيديوهات اﳌسلية اﳌزيد من الشباب لﻼنخراط ﰲ مختلف النشاطات ،فمن غاب عنه
واﳌثقفة للحد من ضغط الحجر اﳌنزﱄ  ،وّﳌا غابت النشاطات اﻻنتامء لبلدته غاب انتامءه لبلده ...لتبقى الحازمية أبّية ولبنان
وساد التباعد اﻻجتامعي قّربت اللجان اﳌسافات من خﻼل شاًّبا متغلًبا عﲆ الصعوبات.
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«الشباب والحكم المحلي»

مشروع منفذ من قبل مكتب التنمية المحلية في الحازمية،
من ايلول ولغاية كانون الثاني 2017

هو برنامج تدريبي تم تطويره للشباب الذين تﱰاوح أعمرهم بني واﳌعدات اﳌتطورة للمركز وتم اﻻستحصال عﲆ  89000دوﻻر
 18و 34عاًما ﰲ اتحاد ساحل اﳌنت الجنويب «الحازمية وفرن الشباك لتنفيذ اﳌﴩوع.
والشياح» بادارة بلدية الحازمية .حصل هذا اﳌﴩوع عﲆ تويل
من اليونسكو بقيمة  6445دوﻻًرا أمريكًيا ،حيث قمنا بتقديم ورش الشباب الجامعي والبلدية
عمل تدريبية للشباب.
تّم توقيع تعاون مع الجامعة اللبنانية كلية الفنون الجميلة لتأمني
ﰲ نهاية اﳌﴩوع تّم اطﻼق فكرة تأسيس مجلس شبايب عﲆ صعيد دراسات تقنية لتجميل درج مارتقﻼ والدراسة الهندسية ﳌجّمع
جان اﻷسمر الرياﴈ .هذه اﳌبادرة نجحت مرة أخرى ﰲ بناء
اﻻتحاد.
وبنتيجة هذا اﳌﴩوع ،فازت الحازمية باﳌرتبة اﻷوﱃ ضمن اﳌدن الﴩاكات مع الشباب وبناء عامل الثقة بني البلدية وعنﴫ
العﴩ الرائدة ﰲ لبنان ﰲ ندوة ومعرض «اﳌمرسات الفضﲆ الشباب .كم وأخذ أحﻼم الشباب بعني اﻻعتبار ﰲ تنفيذ اﳌشاريع
البلدية.
للبلديات ﰲ لبنان ﰲ .»2017/11/27
اﳌﴩوع الريادي اﻷول ﰲ لبنان
اللوحة التفاعلية الذكية تّم تطويرها من قبل مﴩوع اﳌدن الرابطة
وهو ائتﻼف بني رابطة اﳌدن اﻻﳌانية ،الوكالة اﻻﳌانية للتعاون الدوﱄ
والوكالة الخدمية للمجتمعات ﰲ عامل واحد ومجتمع اﳌمرسة الدوﱄ
للتنمية الحﴬية اﳌستدامة ،الحاصل عﲆ دعم من الوزارة اﻻتحادية
اﻻﳌانية للتعاون اﻻقتصادي والتنمية.

صياغة مﴩوع ﳌعالجة النفايات وتقدميه إﱃ اﻻتحاد اﻷورويب
تت صياغة مﴩوع وتقدميه إﱃ اﻻتحاد اﻷورويب من أجل اعتمد
نظام واسﱰاتيجية شاملة ﻹدارة النفايات ﰲ اتحاد بلديات ساحل
اﳌنت الجنويب والتخفيف من النفايات .الهدف الرئيﴘ من اﳌﴩوع
هو إنشاء وتجهيز وتشغيل محطة إدارة النفايات التي تخدم
اﳌنطقة بأكملها تحت ادارة البلدية ومبساعدة الجامعة اليسوعية
وجمعية اركانسييل.
لدى الحازمية خطة كاملة ﻻدارة النفايات وباﻻمكان اﻻستحصال الحازمية ...خطورة حﴬية نحو العاﳌية
عﲆ تويل من الجهات اﳌعنية ﰲ حال وجود ارض لتنفيذ اﳌﴩوع .تّم التعاون والتنسيق مع مختلف السفارات الواقعة ضمن نطاق
الحازمية البلدي ،وللغاية فتحت البلدية ابوابها ﻻحتفاﻻت متنوعة
مركز الرعاية الصحية اﻷولية
تظهر الرقي بأبهى حلته ،من بينها:
تم التعاون مع برنامج اﻻمم اﳌتحدة اﻻمنايئ لتحضري ملف تقني -زيارة رئيس جمهورية بلغاريا اﱃ بلدية الحازمية ﰲ العام 2019
لتلزيم مركز الرعاية الصحية اﻻولية ،ومن ثم تت كتابة مﴩوع للقاء الجالية البلغارية ،وهي سابقة ﰲ العمل البلدي.
والتقّدم به اﱃ السفارة اليابانية وذلك بهدف تأمني اﻻجهزة الطبية -احتفال السفارة الروسية واﳌركز الثاﰲ الروﳼ بحضور السفري الروﳼ.
 | 20العدد  - 54الفصل 2021 - 2/1

Hazmieh 54 (36p).qxp_Layout 1 12/14/21 12:13 PM Page 21

الحفل اﳌوسيقي بالتعاون مع سفارة الباراغواي بادارة العازفةكيارا دودوريكو.
التعاون مع دولة هولندا من أجل تامني منح للشباب تعنىبالتدريب عﲆ الحكم اﳌحﲇ.
الحازمية ...خطوة حﴬية نحو العاﳌية
تابع مكتب التنمية اﳌحﲇ دوره ﰲ عملية اﻻنفتاح اﳌستمرة لبلدية
الحازمية ﰲ الداخل والخارج ،وجاء التعاون الﻼمركزي مع الحازمية
(الضنية) وهي اﳌبادرة اﻻوﱃ من نوعها ﰲ الﴩق اﻻوسط،فﱪعاية
وحضور معاﱄ وزيرة الداخلية والبلديات السيدة ريا حفار الحسن ،أو عراقيل ،مهم بلغت صعوبتها ،بل إنها تزيدنا عزما ً لتقديم
وسعادة محافظ لبنان الشمﱄ القاﴈ رمزي نهره ،وقامئقام بﴩي اﻷفضل.
السيدة رىب الشفشق ،وعدد من رؤساء اﻹتحادات واﳌجالس نحن نؤمن أّن العراقة والتطّور ،ﻻ بد وأن ينسجم معا ً ليخلقا
البلدية واﳌخاتري ،وحشد من الفعاليات ومجموعة كبرية من ممثﲇ مجتمعا ً متكامًﻼ ،نفخر بتوريثه لﻸجيال اﳌقبلة.
الجهات الرسمية واﳌنظمت الدولية وغري الحكومية ،تّم توقيع نحن نؤمن أّن كل القيود والحدود الجغرافية تسقط أمام إرادة
بروتوكول تعاون ،اﻷّول من نوعه بني كّل من بلدية الحازمية (جبل الناس ،التي تناشد بحرّية الروح والفكر والعلم واﻷرض!
لبنان) وبلدية الحازمية (الضنية) اﳌنشأة حديثا ً ،يوم الثﻼثاء الواقع ولهذه الغاية ،تعاون مكتب التنمية اﳌحلية ﰲ بلدية الحازمية
فيه  2019/7/2ﰲ مبنى القﴫ البلدي ﰲ الحازمية ،رغم كل بشخص السيدة حنان الهﱪ مع رئيس وأعضاء اﳌجلس البلدي ﰲ
الحازمية – الضنية ،وعملوا خﻼل أشهر عﲆ تحضري حاجات
الظروف الصعبة والتحديات التي كانت سائدة ﰲ حينه.
توّجهت معاﱄ الوزيرة اﱃ الحضور مثمنة الخطوة التي قامت بها اﳌجتمع اﻷساسية فيها ﻹطﻼعنا عليها.
البلديتان ،رغم اﻹختﻼف البيئي والدميوغراﰲ بينهم ،معتﱪة أّن هذا باﻹضافة اﱃ التنسيق مع اﻻب مجدي عﻼوي من أجل افتتاح
التعاون هو قدوة يجب عﲆ باقي البلديات التمثل به ﳌا يعّزز من مطعم سعادة السمء ﰲ الحازمية الذي يلعب دورا ً انسانيا ً مهًم
ويقوم اليوم بتوزيع حواﱄ خمسمئة وجبة اسبوعيا ً عﲆ
روح اﻹنصهار الوطني واﻹنفتاح عﲆ اﻵخر والتعايش.
ثّم كانت كلمة لرئيس اﳌجلس ﰲ الحازمية (جبل لبنان) السيد جان العائﻼت ضمن النطاق البلدي.
ويستمر مكتب التنمية اﳌحلية بإعداد الدراسات والتعاون مع
الياس اﻷسمر ،أبرز ما جاء فيها:
نحن نؤمن أّن التطّور ينبثق من إرادة صلبة ،وﻻ يقف ع ند حواجز اﳌنظمت العربية والعاﳌية لتلبية حاجات الحازمية ،بلدة وبلدية.
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مجّلة الحازمّية

<<

اﻹستثمارات

«دار الصياد»

هناك أمور يرسمها القَدر وﻻ يستطيع أن يفّك الرباط بينها إنسان.
ومن ذلك ،العﻼقة التاريخية التي جمعت بني «دار الصياد»
والحازمية طوال عمٍر من التنسيق والتعاون والتضامن.
الحازمية بقيت بالنسبة إﱃ «دار الصياد» اﻷّم الحنون .والدار بقيت
للحازمية ابنة متألقة ووفّية .وعﲆ امتداد عقود ،ساهمت الصياد ﰲ
رفع شأن الحازمية وﰲ جعلها جزءا ً من حركة الفكر والثقافة والفن
والنضال السياﳼ .وبذلك ،كانت مساهمتها ﰲ ازدهار البلدة
ع «ميداقرةالوصويثايدق»ة.قلعوةهالذاكل«مالةتالعتملي تقرﱠ»بعالتذ عيل تىعتيلةش اهل احلازحمايزةمية اليوم كان
قد بّﴩ به الوالد اﳌؤسس ،الراحل الكبري سعيد فريحه ،بعد بناء
الدار ،إذ قال« :ستصبح الحازمية بريوت الجديدة الخﴬاء».
مدينة الحازمية ،بقلوب أبنائها واﳌسؤولني عنها ،رّدوا باحتضان
الدار ورّد الوفاء بالوفاء ،فطبعت دار الصياد اسمها عﲆ أكرث
مستديراتها شهرًة ،وانطبع اسم سعيد فريحه عﲆ شارعها الرئيﴘ،
ثم اسم إلهام فريحه عﲆ أحد الشوارع اﳌتفّرعة منه.
إنها ليست جدلية اﳌصالح بني البلدة وأبنائها ومسؤوليها .إنها
عﻼقة ُحّب وأُخّوة تﴪي ﰲ العروق .وقد عّﱪت عنها إلهام فريحه
بإعﻼن حّبها للحازمية وتّسكها به ،مهم تبّدلت اﻷحوال ،إذ قالت:
«ما ِبُﱰك الحازمية والسم زرقا»!
وﰲ الحازمية ،مدينة العراقة والتطور ،ﻻ أروع من ُزرقة السمء
ﴬة اﻷحراج والحدائق وتألق أزهارها .ومن
والبحر واﻷفق… وُخ َ
حّظ البلدة أ نها تحظى برعاية دؤوبة ووفّية من مجلسها البلدي
اﳌؤتن عﲆ تراثها ومستقبلها ،مع الرئيس جان الياس اﻷسمر،
صاحب اﻷيدي البيضاء ﰲ نشوء «مدينة الحازمية» ،مدينة
العراقة ،الذي قامت بينه وبني «دار الصياد» حكاية أخّوة ووفاء
وصداقة ،ومعه ُبِني أوثُق التعاون ،ﳌا فيه مصلحة الحازمية
وأبنائها اﻷحباء.
ﰲ العام  ،1943وصل الراحل الكبري سعيد فريحه مبغامرته
الصحافية اﳌثرية إﱃ محطة كان لها أثر بارز ﰲ مسار الصحافة
اللبنانية والعربية وم ستقبل الحازمية .فقد أسس مجلته التي
سّمها «الصياد».
شاءت الظروف أن يكون التأسيس ﰲ قلب العاصمة بريوت.
وقد تزامن مع حصول لبنان عﲆ اﻻستقﻼل ،فحملت اﳌجلة
لواءه .وشاءها اﳌؤسس ثورة عارمة عﲆ رجال اﻻنتداب .وظهر
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ذلك ﰲ صورة كاريكاتورية نﴩتها اﳌجلة ُتثل جنديا ً فرنسيا ً
سنغاليا ً يدوس بقدمه العارية عﲆ الشعب اللبناين ويقول:
 Moi civiliser vousاي «أنا جئت أُمﱢدنكم».
وﰲ العام  ،1954انتقلت اﳌجلة إﱃ الحازمية حيث بنى سعيد
فريحه دارا ً مزّودة مبطبعة تعمل بﴪعة  3500نسخة ﰲ
الساعة .ورافقت «الصياد» حكومة بشامون وناهضت حكم
الرئيس بشارة الخوري ،ودفع اﳌؤسس مثنا ً لذلك بدخول
ا لس جن .
كانت معجزة قد تحققت عﲆ يد هذا الرجل العصامي الفذّ،
واﳌنطلق من بيئة ﻻ تتلك القدرات اﳌادية .وﰲ كانون الثاين
 ،1955روى ﰲ مجلته تفاصيل هذا اﻹنجاز ،وقال« :إذا كان
قيام مثل هذه الدار يعتﱪ ،ﰲ نظر السادة اﻷثرياء العريقني ﰲ
الرثاء ،شيئا ً عاديا ً ﻻ يستحق اﻻهتمم ،وﻻ يستدعي كتابة
اﳌقاﻻت وﴎد التفاصيل ،فإنه ُيعتﱪ ﰲ نظري ،أنا الفقري
والعريق ﰲ الفقر ،حدثا ً عجيبا ً».
بعد ذلك ،منت الدار وازداد عدد موظفيها واﳌحررين ،وتتابعت
اﻹصدارات عﲆ رغم الخضات التي عاشها لبنان واﳌنطقة العربية،
وتوّزعت بني الفن والسياسة واﻻقتصاد ،فصدرت مجلة جديدة
عام « 1956تؤنس وحدة شقيقتها البكر وُتقاسمها الدار الشامخة،
هي مجلة الفن واﳌجتمع والجمل ،وهي «الشبكة» التي كان لها
موقعها الفريد ﰲ الصحافة الفنية اللبنانية والعربية».
و تحقيقا ً ﻷحﻼم سعيد فريحه السياسية ،وبتاريخ  25آب ،1959
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صدر العدد اﻷول من «اﻻنوار» .وﰲ العام التاﱄ ،قّرر سعيد
فريحه ان يزّود الدار بالدم الجديد فأسند رئاسة تحرير
«اﻻنوار» ﻻبنه البكر عصام ،واﻻدارة العامة للدار ﻻبنه بسام.
وﴎعان ما ﴎى الدم الجديد ﰲ ﴍايني الدار كلها التي انتقلت
اﱃ مرحلة الﱰكيز عﲆ اﳌستقبل .واستطاع النجﻼن ،باﴍاف
والدهم العميد ،ان ينقﻼ وجه الدار اﱃ الفلك العريب والعاﳌي
بأسلوب جديد وطريقة مميزة ومفهوم حديث.
ﰲ العام  ،1968وبسبب اتساع نشاطات الدار وتزايد مطبوعاتها،
ضاقت باﳌحررين والعاملني ،ما اوجب تشييد بناء إضاﰲ .وﰲ
العام  1967صدر «أنوار اﻻحد» كملحق للصحيفة .وﰲ العام
 1970تم ﴍاء امتياز جريدة «الطيار» لصاحبها نسيب اﳌتني.
وﰲ  1973انشئت مجلة «سمر» ،ورأت النور «مؤسسة سعيد
فريحه للخدمات العلمية واﻻجتمعية» ،موزعة خدماتها عﲆ
اﳌساعدات اﻻنسانية والطبية ،وعﲆ العاملني ﰲ حقل التوزيع
الصحفي ،والصحافة ،واﻻبحاث والدراسات العلمية .وقد أعيد
تنظيم هذه اﳌؤسسة ﰲ وقت ﻻحق وتحول اسمها إﱃ «مؤسسة
سعيد وحسيبة فريحه وأوﻻدهم للخدمات اﻹنسانية» .وكذلك ،ﰲ
العام  ،1973أنﴙء مركز الدراسات واﻻبحاث الذي صدرت عنه
سلسلة كتب وثائقية .وتّم إنشاء اﳌبنى الجديد لـ«دار الصياد»
واستقدمت احدث آﻻت الطباعة.
عام  ،1974اشﱰكت «مؤسسة سعيد فريحه للخدمات العلمية
واﻻجتمعية» مع «مؤسسة طومسون» الﱪيطانية باقامة دورة

تدريبية ﳌحرري الصحف العربية تعتﱪ اﻻوﱃ من نوعها ﰲ لبنان
والعامل العريب .وﰲ العام التاﱄ ،صدرت «اﻻداري» و«وكﲇ
اوبزرفر» و«الدفاع العريب» و«تقارير وخلفيات».
وكان الراحل الكبري سعيد فريحه صديقا ً لعدد كبري من اﳌلوك
والرؤساء العرب ومشجعا ً للفن .واسس فرقة «اﻻنوار» للرقص
الشعبي ،وكان عضوا ً ﰲ لجنة مهرجانات بعلبك .والقى عددا ً من
اﳌحاﴐات ﰲ الجامعات اللبنانية واشتهر باسلوبه الساخر وبحبه
للجمل اللذين اتسمت بهم مقاﻻته الشهرية تحت عنوان
«الجعبة» .وقد ناضل من اجل لبنان والوحدة الوطنية وعمل ﰲ
سبيل ذلك طيلة حياته .وﰲ هذا اﻻطار ،خاض تجربة اﻻنتخابات
النيابية مرتني .كم ُسجن ﰲ حياته خمس مرات وتعرض لﻼغتيال
اثنتي عﴩة مرة .وتوفاه ﷲ ﰲ  11آذار .1978
وصدر عن «دار الصياد» بعد رحيله مجلة «سحر» ،العام .1980
ومجلة «فريوز» ،ﰲ العام  .1981ومجلة «الكمبيوتر واﻻلكﱰونيات»
ﰲ العام  ،1984ومجلة «فارس فريوز» ﰲ العام .1985
«دار الصياد» تناضل ﰲ زمن الحرب
ﰲ العام  ،1975بدأت الحرب الرهيبة التي عصفت بلبنان ،وسقط
فيها آﻻف الضحايا وتهدمت اﻷسواق التجارية واحﱰقت الفنادق
واﳌصانع واﳌؤسسات .ومل يكن نصيب «دار الصّياد» بأقل مم
أصاب الكل .وقد دفعت الدار الﴬيبة التي فرضها القدر عﲆ
البلد فكانت فادحة ومرهقة وخطرية .وُفجعت بفقدان رفيقني
العدد  - 54الفصل 23 | 2021 - 2/1

Hazmieh 54 (36p).qxp_Layout 1 12/14/21 12:13 PM Page 24

مجّلة الحازمّية قّداس إحتفالي

ميداليٌة ودرع الدار من إلهام فريحه إلى رئيس المجلس البلدي جان اﻷسمر عربون أُخﱠوة واحترام
بلدية الحازمية و«دار الصياد» توأمان في المحبة والوفاء وعمٌر من التعاون الثقافي والفني والبيئي.

سقطا ﴏيعي إميانهم بعملهم ومؤسستهم ووطنهم ،هم نبيل
حسن وكميل الحسنية فكانا شهيدي صحافة .وقاﳻ الناجون من
الرفاق اﻷهوال واﳌشقات وخطر اﳌوت الدائم حتى يستمروا ﰲ
الوصول اﱃ الحازمية.
وتعرضت مكاتب الدار واﳌستودعات واﻷبنية ﻹصابات متعددة
وحرائق دامئة ،وقد بلغت قيمة هذه اﻷﴐار والخسائر عامي
 1975و 1976نحو  3مﻼيني لرية لبنانية ،نصفها عﲆ اﻷقل قيمة
ورق أُحرق ﰲ مستودعات اﳌرفأ ومستودعات الدار الخاصة،
وأصبحت مكاتب سان شارل أثرا ً بعد عني ،وعّريت مكاتب
صمدي وصالحة من كل ما كان فيها من تجهيزات.
ومع ذلك ،ظل النبض حيا ً ﰲ هذه اﳌؤسسة ،واستمرت «اﻷنوار»
و«الصياد» و«الشبكة» و«سمر» ﰲ الصدور بفضل الروح النبيلة
والفدائية التي تجّلت ﰲ نفوس اﳌحررين وثقتهم بالوطن
واﳌستقبل واﳌبادرات الشجاعة التي قامت بها اﻹدارة العامة ﰲ
أحلك الظروف.
وﰲ هذا الظرف العصيب بالذات ،تولت مهام نيابة اﻹدارة العامة
لدار الصّياد السيدة إلهام فريحه التي استطاعت بفضل شجاعتها
وإميانها ورباطة جأشها ان تتحمل الكثري من اﳌشاق واﻷخطار،
وتدير شؤون الدار أحسن إدارة ،وتحمل بالتاﱄ لقب بطلة
الصمود!
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وعندما استمر لظى الحرب ،بىك سعيد فريحه وانهمرت من عينيه
دمعة الرجل الجبار الذي يحبس الفيضان .فلبنان ﻻ يستحق هذه
الحرب .هكذا كان يقول ...وﳌا بلغ به اليأس حّده ،كتب ﰲ
«اﻻنوار» مقاله الشهري «يا رب» الذي قال فيه« :مل يعد لنا سواك
يا رب»!
التﻼحم بني آل فريحه و«الرﱢيس جان» و«دار الصياد» ومدينة
العراقة الحازمية...
عﲆ مدى عقود من مسريتها ،رافقت «دار الصياد» منّو
الحازمية وتعملقها .ومل تكن كيانا ً عابرا ً فيها ،بل واحدة من
سندياناتها العتاق الراسخة الجذور واﳌحلقة فروعها ﰲ
الفضاء .ومن هنا ،إميان سعيد فريحه وأبنائه بالحازمية ودأُبهم
عﲆ نهضتها وتألقها.
ولهذه الغاية ،بقي آل فريحه يعتﱪون أنفسهم دامئا ً مؤتنني
عﲆ البلدة التي شهدت نجاحاتهم ومسريتهم الرائدة .وأعلنوا
أن ﻻ مكان ﰲ الدنيا ميكن أن يعّوضهم حبهم للحازمية وأهلها
الذين لطاﳌا احتضنوا الدار وعملوا فيها.
وطبعا ً ،بقيت العﻼقة وطيدة وتتسم مبنتهى اﻹخﻼص اﳌتبادل ،بني
الدار وبلدية الحازمية .فقد التقت اﻹرادتان عﲆ العمل والنجاح
ﳌا فيه مصلحة البلدة التي صارت مركزا ً لوزارات ومؤسسات
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رسمية أساسية وموقعا ً عامرا ً للسكن واﻷعمل عﲆ أبواب
العاصمة ،كم توّقع سعيد فريحه.
بني الدار والرئيس جان الياس اﻻسمر واعضاء اﳌجلس البلدي
حكاية وفاء .وﰲ  15تﴩين اﻷول  ،1987أصدر اﳌجلس البلدي
قرارا ً حمل الرقم  ،23قﴣ بتسمية الشارع اﳌمتد من مستديرة
الصياد إﱃ شارع الجيش ،أي اﻷوتوسﱰاد باسم شارع سعيد فريحه.
وللغاية ،جرى احتفال رسمي رعاه رئيس الجمهورية آنذاك أمني
الجميل.
وامتدادا ً ﳌسرية الوفاء ،أهدت البلدية ممثلة برئيسها جان اﻷسمر
عميدة الدار إلهام فريحه مفتاح اﳌدينة الذهبي تقديرا ً لحملها
شعلة سعيد فريحة .كم جرى تكريم بسام فريحه ،الرئيس
التنفيذي لـ«الصياد» ،العامل بصمت ﰲ خدمة وطنه.
ﰲ اﻻحتفال ،قالت إلهام فريحه« :إذا خريوين بني العامل والحازمية،
ما بطلع من الحازمية والسم زرقا .وليس ﰲ إمكاننا إﻻ أن نستذكر
الوالد واﳌؤسس سعيد فريحه والوالدة حسيبة التي ربتنا عﲆ
اﻷدب واﻷخﻼق واﻹنسانية واﳌحبة والوفاء .وهذا اﳌفتاح محفور
ﰲ عقلنا وقلبنا ».
وﰲ عّز عطائها ،ﰲ  14آذار  ،2013كّرمها اﳌجلس البلدي برئاسة
اﻷستاذ أسمر بإطﻼق اسمها عﲆ الشارع اﳌتفرع من طريق
الشام القديم ،مقابل مبنى الدار الجديد ،باتجاه اﻷوتوسﱰاد.
وجاء ﰲ القرار «إن السيدة إلهام فريحه ولدت ﰲ الحازمية
ونشأت وترعرعت ،وهي ﻻ تﱰك مناسبة إﻻ ويكون لها فيها
اليد الطوﱃ ،خصوصا ً من خﻼل الدعم الذي تقدمه البلدية ﰲ

اﳌهرجان البلدي الصيفي ،فضًﻼ عن تﴩيع أبواب اﳌستوصف
للعمل الخريي ،ودعم التوجه اﻹعﻼمي للبلدية و إميانا ً بدور
اﳌرأة ﰲ اﳌجتمع» .وﰲ أيار  ،2010جرى تقديم العباءة إﱃ
السيدة إلهام فريحه ،من جانب الرئيس جان الياس اﻷسمر،
الصديق الصدوق وأوﰱ اﻷوفياء ،مع اعضاء اﳌجلس البلدي
عربون تقدير واحﱰام.
جان الياس اﻷسمر ومسرية «تعملق» الحازمية
وكلمة حق تقال ،إن الحازمية تألقت بل تعملقت برعاية ابنها
اﳌخلص والناشط بﻼ حدود من أجل رفعتها .ففي عهده ،تحولت
البلدة الوادعة عﲆ أكتاف بريوت إﱃ مدينة العراقة الزاخرة
باﳌراكز واﳌؤسسات الرسمية والخاصة .ففيها أكﱪ اﳌعاهد
واﳌدارس واﳌكاتب ،وفيها أكﱪ وكاﻻت السيارات العاﳌية ،وأرقى
اﻷحياء السكنية ﰲ ظل تنظيم مدين يحافظ عﲆ البيئة ويوفر
هناءة العيش ،حيث يتعايش الﱰاث واﻷمناط الحديثة.
وﰲ حقبة الرئيس جان الياس اﻷسمر اﳌزدهرة ،يشعر أبناء
الحازمية واﳌقيمون فيها بأعﲆ درجة من الحمية الشخصية ،إذ
كان السباق ﰲ تثبيت كامريات مراقبة ﰲ الشوارع واﻷحياء .ومع
أعضاء اﳌجلس البلدي الحاﱄ ،برئاسة اﻷسمر ،انتقلت البلدية إ ﱃ
مبناها الجديد الحديث ،والقادر عﲆ مواكبة التطﱡور.
فهل غريٌب هذا الوﻻء والوفاء من أبناء الحازمية واﳌقيمني فيها
لهذا الرجل الدينامييك والوّﰲ والشجاع ،وتجديد الثقة به ،وﻻيًة
تلو أخرى؟
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اﻹستثمارات

«دار الصياد» يداً بيٍد مع رئيس البلدية جان الياس اﻻسمر واعضاء المجلس البلدي ﻹحياء المهرجانات في زمن الِعّز
والفرح ...وكبار النجوم أضاؤوا بأصواتهم ليل الحازمية…

«دار الصياد» وإرادة الحياة والفرح
ولذلك ،بقي التعاون ﰲ أوجه بني البلدية و«دار الصياد» .وابتداء
من ذلك العام ،نظمت بلدية الحازمية مهرجاناتها الصيفية،
بالتعاون مع مجلة «الشبكة» التي اضطلعت بدور ريادي ﰲ
الحياة الفنية ﳌرحلة طويلة ،ﰲ لبنان والعامل العريب .وسهر أبناء
البلدة وضيوفهم من أنحاء لبنان كافة ودنيا اﻻغﱰاب ،مع أروع
نجوم الغناء والطرب والفكاهة.
ففي أيلول  ،2010كانت كارول سامحة والفرسان اﻻربعة ومعهم
إيﲇ أيوب.
وﰲ متوز  ،2011فارس اﻻغنية اللبنانية النجم فارس كرم ورﱃ
سعد ،وجرى تكريم الفنانة الكبرية صباح .وخﻼلها جرى تقديم
اﳌفتاح الذهبي للسيدة الهام فريحه.
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وﰲ متوز  ،2012ريس اﻻغنية اللبنانية ملحم زين والنجمة
الذهبية نوال الزغبي .وعربون تعاون ،شارك الرئيس جان الياس
اﻷسمر مع الهام سعيد فريحه ﰲ تدشني اﻷساس لـ«مؤسسة سعيد
فريحه» ،قرب «دار الصياد» ،بحضور اﳌهندس مارون حلو.
وﰲ  16أيلول  ،2017قدمت السيدة الهام فريحه درعاً تقديرية
إﱃ الصديق الصدوق« ،الرّيس جان» ،قام بتسليمها مدير تحرير
الشبكة طوين خوري ،خﻼل احتفال أقامته لجنة تجار الحازمية.
واليوم ،عﲆ رغم توقف إصدارات «دار الصياد» الورقية ،ما زالت
عﻼقة تاريخية باﳌحبٍة والوفاء واﻻخﻼص تربط آل فريحه
بالصديق الصدوق العزيز الرئيس جان اﻷسمر وأعضاء اﳌجلس
البلدي الساهرين معه عﲆ ازدهار الحازمية ،مدينة العراقة
والتطور .وهذه العﻼقة نوذج فريد من نوعه.
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BUMC

الﴩكة
تأسست ﴍكة بستاين يونايتد ماشيرنيز كومباين ش.م.ل.
( )BUMCﰲ عام  ،2001هي الوكيل الحﴫي لسيارات تويوتا
ولكزس ﰲ لبنان ،اﳌؤسس والرئيس التنفيذي للﴩكة هو النائب
الدكتور فريد البستاين.
ومتاشًيا مع اسﱰاتيجية ﴍكة تويوتا اﻷم ﰲ تقديم «سيارات أفضل
من أي وقت مﴣ» ،حققت ﴍكة بستاين يونايتد ماشيرنيز
كومباين نواً مستمراً عﲆ مدى السنوات لتصبح إحدى الكيانات
الرائدة ﰲ قطاع السيارات ﰲ لبنان.

فإن التفاين غري اﳌسبوق لـ  BUMCﰲ إرضاء العمﻼء ،وتأمني
السﻼمة وراحة البال عﲆ الطريق ،قد تحّول تاريًخا غنًيا ﰲ اﻻلتزام
إﱃ يومنا الحاﱄ .حيث تعمل الﴩكة عﲆ توفري خدمات تجعل
ﴍاء ومتلك سيارات تويوتا تجربة مرضية لعمﻼئها بكل اﳌقاييس.
وتدعم الﴩكة اﻻنتشار الواسع لسيارات تويوتا ﰲ لبنان عﱪ مراكز
البيع والصيانة اﳌوزعة اسﱰاتيجياً ﰲ معظم أنحاء لبنان ،مستندة
لسياسة «الزبون أوًﻻ» ،والتزامها بالتميز ﰲ كل ما تقدمه.
ومن أهم وابرز مراكزها الفرع الرئيﴘ ﰲ الحازمية ،الطريق ا لعام
الذي تّم افتتاحه ﰲ العام .2001
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اﻹستثمارات

اختيار منطقة الحازمية وخاصة طريق الشام ليكون الفرع
اﻷساﳼ لﴩكتنا.

ﳌاذا الحازمية؟
إن موقع الحازمية الجغراﰲ يعتﱪ نقطة تﻼقي بني معظم
محافظات لبنان ،حيث انطﻼقاً من الحازمية ميكن الوصول اﱃ
جميع الطرقات الرئيسية التي تصل لبنان ببعضه (خط الشامل،
الجنوب ،البقاع )....باﻹضافة اﱃ الوصول اﱃ مرفأ ومطار بريوت ﻻ
يستغرق إّﻻ دقائق مام جعل الحازمية نقطة إلتقاء وإنطﻼق اﱃ
معظم اﳌناطق اللبنانية وخاصة بعد تطوير شبكة اﳌواصﻼت عﲆ
مستديرة الصياد أبان انتهاء الحرب اللبنانية ،ولهذا السبب ،تّم
 | 28العدد  - 54الفصل 2021 - 2/1

العﻼقة مع البلدية
منذ اختيارنا ﳌنطقة الحازمية ليكون اﳌركز الرئيﴘ للﴩكة فيها،
ومباﴍة العمل ونحن نتعامل مع البلدية ممثلة برئيسها واﳌجلس
البلدي بكل إحﱰام متبادل وشفافية ومصداقية .وقد قدمت لنا
البلدية كل الدعم والتسهيﻼت لﻼنطﻼق بالعمل.
بعد إفتتاح ﴍكة  ،BUMCلحقت بنا العديد من ﴍكات وكﻼء
السيارات الجديدة ﰲ لبنان ،وقامت بافتتاح مراكز لها ﰲ اﳌنطقة،
مام جعل من أوتسﱰاد الحازمية مقصًدا لكل الراغبني بﴩاء
سيارات جديدة حيث ميكنهم اﻹختيار بني مجموعة كبرية من
ماركات السيارات .وذلك بعدما متكنت البلدية من اﻻستحصال
عﲆ قرار من اﳌجلس اﻷعﲆ للتنظيم اﳌدين يسمح ﳌاليك
العقارات اﳌخصصصة بالكامل لﴩكات السيارات اﻻستحصال عﲆ
ترخيص لكاراج تصليح عﴫي وحديث ﰲ الطوابق السفلية.
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الحازمية غداً...
إن منطقة الحازمية مقبلة عﲆ إزدهار وخاصة أنها
أصبحت قبلة معظم اﳌستشمرين واﳌتمولني
اللبنانيني والعرب ،حيث تشهد بالرغم من اﻷزمة
اﳌالية إقباًﻻ عﲆ ﴍاء العقارات والشقق السكنية
فيها التي تضّم أهم اﳌطاعم واﳌقاهي ﰲ لبنان،
وكذلك ﰲ الحازمية أيضاً فروع ﳌعظم اﳌصارف
اللبنانية مام يؤكد حسن وصوابية واجتهاد
اﳌجلس البلدي فيها وجعلها محل ثقة لجميع
اللبنانيني واﳌستثمرين اﻷجانب.
كلمة اخرية
تعتﱪ بلدية الحازمية واحدة من إحدى البلديات الرائدة ﰲ لبنان،
وقد استطاعت ﰲ مهلة زمنية قصرية من تحويل البلدة اﱃ مدينة تناغم واضح بني راحة السكان واﳌستثمرين ،وهذا يعود ﰲ
صغرية تتواجد فيها كل الخدمات والبنى التحتية الﴬورية ﻹنشاء الدرجة اﻷوﱃ اﱃ التفاين واﻹحﱰام التي متّيز به رئيس اﳌجلس
مكاتب وﴍكات ومؤسسات اﱃ جانب اﻻحياء السكنية الهادئة ﰲ البلدي السيد جان اﻷسمر عﲆ مّر عقود من الزمن.
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الرياضة

الرياضة في الحازمية بين اﻷمس واليوم

الرياضة ،تهذيب للنفس والجسد ،فهي
كنز ﳌن عرف التعامل معها ...هي
رسالة توعية ومحبة وأخﻼق ...الرياضة
ما هي إﻻ دعامة أساسية ﰲ بناء
اﻷوطان واﳌجتمعات وهي تخلق بيئة
حاضنة نظيفة ﴍيفة يتنافس فيها
الشباب بروح راقية خلوقة .فكم ﴏنا
نحن اليوم بحاجة اﱃ رياضة سليمة
ورياضيني حقيقيني يتمتعون بصفات
النبل واﳌحبة والعطش لرفع راية النﴫ
لبﻼدهم ومناطقهم بكل فخر واندفاع.

جوزف ابو مراد – طوني ابو صافي

فريق نادي الراسينغ.
وقوفاً من اليمين:
جورج مهنا –
جورج حاتم – ايلي –
حسن عمار-
كابي هاشم –
عبدو حداد
الصف اﻷول:
اميل ابو صافي –
داني داوود –
عزت زيتوني –
طوني ابو صافي –
جورج ابو مراد

بعض من ﻻعبي الراسينغ  -الحازمية
فكتور خوري – بيار خير الله – جورج ابو مراد – اندراوس بويري

وللغاية ،عرفت بلدة الحازمية منذ الخمسينات الرياضة مع بعض عﲆ الﱰخيص الرسمي من وزارة الداخلية وبالتاﱄ اﻹنضامم بعدها
شبابها الذين تجّمعوا تحت اسم «غصن الرياضة» وأنشأوا فريًقا اﱃ اﻻتحاد اللبناين لكرة القدم.
لكرة القدم من دون الحصول عﲆ علم وخﱪ آنذاك ،إّنا حّباً بلعبة
كرة القدم .نذكر بعًضا من شباب هذا الفريق :السادة جوزف وأخًريا تحّقق حلم الشباب ﰲ العام  1968باﻻستحصال عﲆ العلم
عضيمي ،جان نخلة ،ميشال حريقة ،الفرد حريقة ،ميشال داوود ،والخﱪ تحت رقم /472أ د تاريخ 1968/9/25
جوزف نعيم الزغبي ،جان حداد ويعقوب صليبا.
ﰲ بداية السبعينات ،وبدعم من آل ابو صاﰲ ﻻ سيام السيد
ﰲ أواخر الستينات ،ومع انطﻼقة كرة القدم اللبنا نّية ،من خﻼل خليل ابو صاﰲ واوﻻده الياس وأميل تّم تأليف فريق لكرة
اتحاد يرعى هذه اللعبة ،ومع بروز اسامء أندية كبرية عﲆ سبيل القدم وأطلقوا عليه اسم «نادي اﻻنوار الرياﴈ» تيّمناً بدار
اﳌثال نادي الراسينغ بريوت ،نادي النجمة ،نادي الشبيبة اﳌزرعة الصياد ،خصوًصا جريدة اﻻنوار ،التي كانت رائدة يومذاك
وغريها ...اشتهر يومذاك ﻻعب منتخب لبنان السيد جوزف ابو وتصدر عن الدار الكائن ﰲ الحازمية ،وقام هذا الفريق
مراد وهو أحد سكان بلدة الحازمية ،وبعدها تجّمع عدد من بنشاطات كثرية ،لكن مل يحصل ،لﻸسف ،عﲆ أي ترخيص
شباب ومحبي كرة القدم ﰲ البلدة ،بالتعاون مع السيد ابومراد ،وبعدها أطلقوا عﲆ هذا الفريق اسم «شباب الحازمية» اﱃ أن
واتفقوا عﲆ انشاء نادي رياﴈ لكرة القدم وأن يحصل هذا النادي عادوا واندمجوا ضمن فريق واحد تحت راية «نادي الراسينغ
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فريق اﻷنوار
وقوًفا رئيس النادي خليل ابو صافي – اميل ابو
صافي – عبدو حداد – كابي هاشم – دافيد سليفو
–
نبيل قازان – انطوان زكور – جورج مهنا –
جورج حاتم – ميشال فرح
الصف اﻷول :ايلي – جورج ابو مراد – داني داوود –
اﻷب جوزيف طوباليان – طوني سليمان

قدامى نادي الراسينغ الرياضي – الحازمية

تأسيس جمعية نادي الراسينغ الرياضي –
الحازمية في 1968/9/30

الرياﴈ الحازمية» الحاصل عﲆ العلم والخﱪ واﳌنضوي تحت هذا التاريخ؛ وقد ترأس السيد بشارة جورج كرم النادي لغاية
العام  2014ومذاك يﱰأسه السيد جورج فريد مهنا.
لواء اﻻتحاد اللبناين لكرة القدم.
تأسست بلدية الحازمية ﰲ العام  1963وبالتاﱄ مل يكن للبلدية ﰲ
تعاقب عﲆ رئاسة النادي كل من السادة :الياس ابو مراد ،خليل خمسينات وستينات القرن اﳌاﴈ أي دور رياﴈ.
ابو صاﰲ ،الياس خليل ابو صاﰲ ،جوزف عرياين ،سليم الخوري،
وطانيوس خريﷲ .وقد زاول هذا النادي نشاطاته بالرغم من وﰲ اﳌراحل التالية للنشاطات الرياضية ،من خﻼل مجهود شخﴢ
استطاع بعض الشباب الرياﴈ الحصول عﲆ مرسوم جمهوري ﰲ
الظروف اﻷمنية الصعبة السائدة ﰲ حينه.
عهد فخامة الرئيس أمني الجميل ،حمل الرقم  1982/ 182بغية
وﰲ مطلع التسعينات ،إثر منافسة رياضّية بني اﻻحياء من بلدة إنشاء ملعب لكرة القدم عﲆ ارض مجاورة لنهر بريوت ،لكن بقيت
الحازمية ،قام كّل من السيد بشارة جورج كرم بالتعاون مع بعض اﻷمور عﲆ حالها حتى العام  ،1998إﻻ أّنه مع انتخاب مجلس
اقاربه وشباب الحي والسيد جورج مهنا باﻻستحصال عﲆ ترخيص بلدي جديد بدأت اﻻمور تتغري تدريجيا حتى العام العام .2010
لجمعية رياضية ُدعيت «نادي اﻹندفاع الرياﴈ الحازمية» تحت
رقم العلم والخﱪ  /803ا د ﰲ العام  1991وانضمت هذه الجمعية ولتاريخ الرياضة ﰲ الحازمية تتمة...
اﱃ اﻻتحاد اللبناين لكرة القدم وما زالت متارس هذه اللعبة حتى جورج مهنا
العدد  - 54الفصل 31 | 2021 - 2/1
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مجّلة الحازمّية

منا وفينا

«منا وفينا» بقلم المختار إيلي الغاوي

إيلي الغاوي

السادة بطرس الزغبي – شفيق الغزال – شكري ابو شقرا – جميل حبيش – عبدالله ناضر – يوسف رشيد الفغالي –
يوسف باسيل – الياس حريقه –عبدو حريقه وعدد من ابناء الحازمية اﻻوائل.

مشكلة التاريخ عندنا ليست ﰲ الحقب الزمنية ،وﻻ ﰲ طيات
الكتب ،بل ﰲ نفوس الناس العاديني والسياسيني ورجال الدين.
إّنها ﰲ الحاﴐ واﳌستقبل وليست ﰲ اﳌاﴈ ،بل بأخذ العﱪ
منه واﻻنطﻼق اﱃ اﳌجال اﻷرحب واﻷوسع واﻷفضل واﻷصح.
بلديت ،رافقناك مع أول الوافدين اﱃ أحيائك ﰲ العام 1860
ض ،وتخفيًفا من قصٍب وغزار ،وما
طرداً لبعوض واصﻼًحا ﻷرا ٍ
منا من غرس توت وما استدار وتفيلج من ﴍانق ....وما بهر من
خطوط حرير ،وما صنع من أرجوان ،وما مﻸناه من جرار ماء
ﰲ عني وفوار ،وما قطعناه من زيتون ،وما كبسناه ،وما عّبأناه
ﰲ أجاجني زيت ،وما بسطناه من تني وما طبخناه ،وما نقلنا
من اكياس خرنوب اﱃ معاﴏنا فعدنا بها دبًسا ودواًء ﻷكرث من
داء ...وكم طابت مربيات فاكهتنا وتحﲆ ﴍاب ليموننا
والبوصفري والتوت ،وكم عﴫنا من خمر وعرق ،وكم حﻼ عنبنا

السيدة صابات صادق زوجة
عبدو دعيبس
 | 32العدد  - 54الفصل 2021 - 2/1

الياس نمر مونس
وشقيقيه جوزف وأنطوان

فﴬبناه دبًسا أو حفظناه زبيًبا بعد تجفيفه ...وما ربيناه من
حيوانات أليفة وداجنة لحليبها وبيضها غذاًء لجسدنا وقوًتا ﳌعيشتنا؛
وما زرعناه من قمح وما حصدناه ﰲ بيادرنا حبوًبا وزؤاًنا ...وما تربينا
إﻻ عﲆ محبة بعضنا لبعض وتعاضدنا ومحافظتنا عﲆ تقاليدنا
وعاداتنا.
وكم لّذ ﻷجدادنا وﻷمهاتنا من تكديس الﱪغل والجوز والقمح والعدس
والفاصوليا وكبس اللبنة بالزيت ،ومن حفظ البابونج واﳌلوخية
والنعناع والحبق والخامتية والقنطريون ،والقرع والبصل والثوم بعد
عرضها عﲆ هوائنا اﳌنعش وشمسنا اﳌطهرة ،وكم حفظنا ﰲ النملية
من أطعمة وﰲ اﻷمكنة الباردة من ليمون ورمان وتفاح وسواها قبل
ظهور الﱪادات ،ويا لﻸسف البعض من عاداتنا ليس لها وجود ﰲ أيامنا
هذه ،لهذا فقد وّلت الﱪكة التي كنا نعيش فيها ،فيا ليت أيام اﳌاﴈ
الجميل تعود.
وها هي الحازمية اليوم ،بعد مﴤ  161عاماًُ عﲆ بناء اﳌنزل اﻷول،
تتﻼصق فيها اﻷبنية وتﱰاّص ،كام ابناؤها والعائﻼت.
وﰲ الحازمية عدد كبري من الشباب الناهض واﳌثقف الذي حّصل
العلوم واقتحم عن جدارة عوامل الطب والقانون والﱰبية والهندسة
والتأليف فجّلوا ﰲ الدين واﻹدارة واﻷمن والجيش ،وﰲ التجارة
والصناعة ،وكم برع كثريون ﰲ العوﳌة والكمبيوتر وشتى التقنيات
الحديثة.
ولكّل أهلنا وسائر العائﻼت والتجمعات والجمعيات واﻷحباء نرّدد
اﻻتحاد ﰲ اصفى اخاء قوة وسعادة والتباري علًام وفناً وعطاءات
تفوق وابداع وحق وخري وجامل.
بلديت سأسأل نفﴘ ماذا قدمت لك ،وليس ماذا قدمت ﱄ ،وهذا ما
ينطبق عﲆ كل واحد منا أن يسأل مثل هذا السؤال.
وبعد هذا ،وبحامسة الشباب وعزمه واقدامه مع العلم بأّنني
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صادق بطرس صادق يتوسط ابني
شقيقته صابات :روكز عبدو
دعيبس ويوسف عبدو دعيبس
بتاريخ 1952/4/16

تﻼمذة مدرسة مار روكس الرعائية مع كاهن الرعية الخوري يوسف ديب مراد واﻷستاذ من آل نادر في العام ،1935
ويبدو في الصف الثاني والد كاتب «منا وفينا» الى اليسار في الصورة ،بشاره الغاوي (مشار اليه بسهم).

صورة تعود الى عام  1933لتﻼميذ مدرسة مار روكس الرعائية،
ويبدو معهم اﻷستاذ أديب الحويك.

أصبحت ﰲ مقتبل العمر فقررت ان اكتب هذه العجالة
اﳌحببة عﲆ قلبي ،وتسطريها ببعض من السطور ليقيني
بأّنه كم يكون اﻻنسان عظيًام عندما يستطيع أن يكشف
بعًضا من حياة وتطور بلدة صغرية ﰲ اﳌاﴈ اﱃ مدينة
ﰲ الحاﴐ ،وهذا ما سوف نكشفه ﰲ عجاﻻت أخرى،
وعﲆ هذه الصفحات ﰲ اﳌجلة الفصلية التي تصدر عن
بلدية الحازمية كل ثﻼثة أشهر ،بإﴍاف رئيس اﳌجلس
البلدي السيد جان الياس اﻷسمر ،فننﴩها ﰲ صفحات
داخلية ،علني استطيع أن أسلط بعًضا من اﻷضواء عﲆ
بلدتنا التي أصبحت مدينة بكل ما للكلمة من معنى
من تاريخ نشأتها حتى اليوم ،مدينة تفتخر بأنك منها
وساكن فيها.
وﰲ الصفحتني التاليتني صور نادرة ﻷبناء بلديت الحازمية
تعود اﱃ القرون اﳌاضية ،سوف نستتبعها بعجاﻻت
أخرى ﰲ أعداد قادمة وايضاً مع صور نادرة من التاريخ.
اﱃ اللقاء
مختار الحازمية – ايﲇ بشاره الغاوي

نمر مونس
وزوجته فدوى
دعيبس
وأوﻻدهما
الياس  -رمزة –
ماري عام
1927

تﻼميذ مدرسة مار روكس عام  - 1934المناسبة :سبت اليعازار
الصف اﻷول اﻷمامي من اليمين :جوزيف نجيب اللمع – طانيوس نجيب اللمع –
بشاره سليم صقر
الصف الثاني من اليمين :ميشال أنيس فضول – أدوار أنيس فضول –
الياس أمين قازان – الياس سليم الخوري – هنري جورج عيراني – أسعد يوسف خاطر –
فريد يوسف خاطر – الياس بديع – فارس سليم ابو نجم – جرجس سليم صقر.
الصف الثالث من اليمين :سليمان الداموري – سالم سالم –
ابراهيم يوسف الحباقي (الجبيلي) – جوزف جورج عيراني – بشاره يوسف الغاوي
الصف الرابع من اليمين :خليل امين قازان – ملحم ابراهيم الخوري -فريد بطرس الزغبي –
البير جورج عيراني – شحاده يوسف الحباقي (الجبيلي) – عبده كنعان كرم.
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مجّلة الحازمّية تقاريرنا

التقرير المالي
مصارفات الفصلين اﻷول والثاني 2021
التفصيﻼت
تعويضات الرئاسة اﳌسددة خﻼل الفصل
رئيس ونائب رئيس)
رواتب اﳌوظفني
اجور اﻻجراء
اﳌكافأت والتعويضات والتقدميات اﳌختلفة
اللوازم
بدﻻت اﻻيجار والخدمات اﳌشﱰكة
اﳌخابرات الهاتفية والﱪيد والﱪق
نفقات ادارية اخرى
التجهيزات
صيانة التجهيزات واﻻليات
النظافة العامة
صيانة اﳌباين
مكافحة الحﴩات
لوازم التنظيفات
اﳌحروقات
اجور العامل اليوميني
بدل استهﻼك الكهرباء
بدﻻت اشﱰاك اﳌياه
صيانة الطرق العامة
صيانة شبكة اﳌياه
صيانة شبكة اﻻنارة العامة
انشاء اﳌﻼعب واﳌسابح
نفقات الدروس
مساعدة اﳌعوزين
اﳌساهمة ﰲ النشاطات اﻻجتامعية
اﻻستقباﻻت
رسوم الدعاوى واﻻحكام
نفقات التأمني
اﳌصاريف اﻻخرى غري اﳌلحوظة
اﳌجموع
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كانون
الثاين

شباط
199,231,000

اذار
110,920,000

310,151,000

65,000,000

65,000,000

114,499,000 228,614,000 116,975,000

104,936,000

149,298,000

20,024,000

82,274,000

32,774,000

135,072,000

5,869,000

5,869,000

5,529,000

7,937,000

14,167,000

27,633,000

2,619,000

2,619,000

12,000,000

1,920,000

12,000,000

1,536,000

2,636,000

4,172,000

6,475,000

3,762,000

10,237,000

12,620,000

14,540,00

3,900,000

29,492,000

7,885,000

41,277,000

9,725,000

9,725,000

17,188,000

13,741,000

24,927,000

55,856,000

700,000

875,000

2,250,000

7,884,000

11,009,000

2,808,000

3,927,000

6,323,000

13,058,000

4,332,000

5,811,000

2,250,000

31,345,000
34,392,000

700,000

29,176,000

320,000

320,000

1,479,000

12,927,000

12,927,000

20,335,000

8,760,000

12,790,000

12,790,000

16,425,000

6,973,000

10,994,000

33,917,000

63,093,000

30,418,000

67,626,000

39,367,000

137,411,000

13,608,000

13,608,000

26,531,000

929,000

19,946,000

47,406,000

20,057,000

20,057,000

7,578,000

12,503,000

12,503,000

1,400,000

4,688,000

4,688,000
48,710,000

21,791,000

78,079,000

1,700,000

2,497,000

4,197,000

4,968,000

1,425,000

7,793,000

33,900,000
5,650,000

2,107,000

33,900,000

5,650,000

11,300,000

10,545,000

8,150,000

3,650,000

22,345,000

5,000,000

5,000,000

34,137,000

51,250,000

309,800,000

395,187,000

4,100,000

5,631,000

9,731,000

1,254,000

3,361,000

2,417,000

4,946,000

3,016,000

10,379,000

13,000,000

730,000

38,569,000

38,569,000

4,742,000

403,284,000

688,306,000

707,560,000 642,732,000 347,232,000

13,730,000

6,238,000
285,022,000

460,088,000

1,876,000

1,876,000
44,362,000

الفصل
الثالث

نيسان

ايار

حزيران

الفصل
الثاين

6,238,000
11,744,000

3,004,000

19,490,000
1,697,524,000
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واردات الفصلين الثالث والرابع 2021
التفصيﻼت
رسم عﲆ القيمة التأجريية (س)
رسم عﲆ القيمة التأجريية غري سكن (غ)
رسم صيانة اﳌجارير واﻻرصفة
رسم اﳌواد القابلة لﻼنفجار
رسم ترخيص لﻼعﻼنات الدامئة واﳌؤقتة
رسم الﱰخيص بامﻼك العمومية البلدية
رسم الﱰخيص بالبناء
عﻼوة عﲆ رسم الﱰخيص بالبناء لقاء
استعامل اﻻمﻼك العامة البلدية
عﻼوة عﲆ رسم الﱰخيص بالبناء لﻼنفاق
ﰲ اوجه محددة
رسم انشاء مجارير وارصفة
رسم استثامر لﻼعﻼنات الدامئة
رسم استثامر لﻼعﻼنات اﳌؤقتة
رسم استثامر بإشغال اﻻمﻼك العمومية
البلدية
رسم استثامر ﳌحﻼت ومحطات توزيع
اﳌحروقات السائلة
رسم ﻻعطاء اﻻفادات والبيانات
والدروس الفنية
عائدات البلدية من الصندوق البلدي
اﳌستقل
غرامة تأخري
محسومات الﴫف من الخدمة +
عائدات غري ملحوظة
طابع ماﱄ
رسم التعمري مع الغرامة
رسم اﳌلجأ
اﳌجموع

كانون
الثاين

شباط

اذار

الفصل
الثالث

نيسان

ايار

حزيران

الفصل
الثاين

25,699,000

31,164,000

45,019,000

101,882,000

76,389,000

33,009,000

56,526,000

165,924,000

36,453,000

53,326,000

539,435,000

629,214,000

238,549,000

241,703,000

190,775,000

671,027,000

15,537,000

20,785,000

130,915,000

167,237,000

74,320,000

61,941,000

57,761,000

194,022,000

120,000

120,000

150,000

3,044,000

708,000

738,000

108,000

300,000

300,000
1,680,000

100,000

30,000

108,000
2,967,000

100,000
2,967,000

281,000

281,000

991,000

991,000

561,000

561,000

496,000

496,000

273,000

273,000

482,000

482,000

417,000

2,107,000

1,680,000

60,000

3,194,000

160,000

2,565,000

2,785,000

950,000

24,240,000

24,240,000

8,832,000

8,832,000

15,255,000

15,255,000

3,780,000

3,780,000

300,000

300,000

350,000

800,000

32,000

44,000

24,000

24,000

705,447,000

705,447,000

740,000

1,150,000
60,000

108,000

85,954,000

85,954,000

534,000

17,925,000

2,703,000

21,162,000

8,301,000

726,000

85,832,000

94,859,000

5,417,000

5,185,000

5,133,000

15,735,000

7,844,000

5,855,000

5,292,000

18,991,000

43,000

26,000

154,000

223,000

121,000

80,000

122,000

323,000

22,000

19,000

2,751,000

2,792,000

992,000

75,000

44,000

1,111,000

11,550,000

11,550,000

83,807,000

131,385,000

347,997,000 420,810,000 1,690,269,000 1,475,077,000

499,269,000

1,268,076,000

12,000

بلغ رصيد بلدية الحازمية لدى مﴫف لبنان كام ﰲ
 2021/3/31مبلغاً وقدره  28.349.464.256ل.ل.
فقط مثانية وعﴩين مليار وثﻼمثائة وتسعة
وأربعني مليون وأربعامئة وأربعة وستني ألف
ومئتان وستة وخمسني لرية لبنانية ﻻ غري.
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مجّلة الحازمّية تقاريرنا

التقرير اﻹداري  ...معامﻼتنا باﻷرقام
اﳌعامﻼت الصادرة (الفصل )2021/1
محﴬ جلسة مجلس بلدي
قرارات مجلس بلدي
قرارات إدارّية
معامﻼت صادرة إﱃ الدوائر الرسمّية
مختلف
طلبات – دعوات – رسائل شكر – تعاميم –
إنذارات – مراسﻼت – إعﻼنات

2021/1
1
47
6
1

2021/2
3

2021/3
2
32
7
8

اﳌجموع
3
79
13
12

57

38

33

128

اﳌعامﻼت الواردة (الفصل )2021/1
معامﻼت اﳌواطنني :منجزة ومسّلمة
معامﻼت اﳌواطنني :قيد اﻹنجاز
رخص بناء
رخص إسكان
طلبات مساعدات إجتامعّية
تعاميم واردة من الوزارات
مختلف
عرض أسعار  -مراسﻼت  -مأذونيات -
اعﱰاضات  -شكاوى وغريه

2021/1
55
75
1

2021/2
39
43
-

2021/3
102
109
75

اﳌجموع
196
227
76

19

10

28

57

عدد العائﻼت التي ُقﱢدمت لها مساعدات إجتامعّية  91عائلة
 87.250.000ل ل
قيمة اﳌساعدات اﻹفرادّية
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صور لغابة الحازمية

صور ﻻسم الحازمية المزهرة
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مجــــّلــــة
الحازمّية
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الحازميـة

مضّوايةفيكم

