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الحازميـة

واية فيكم
مض ّ

الحازمّية في صور
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كلمة الرئيس...
الحازمية  ...بتشوف حالك فيها!
لن يكون العام  2018كسابقاته من
اﻷعوام...
هي سنة جديدة نطوي فصولها،
لنستقبل عاماً واعداً ،متجّدداً ،نفتح
فيه صفحات بيضاء ،نكتب عليها
أحﻼماً ونسعى لتحقيقها بكل ما أوتينا
من عزم وثبات ورؤيا.

أيضاً خﻼل هذا العام ستبدأ الدراسات
الفعلية للمجّمع الرياﴈ من قبل
الجامعة اللبنانية ،وسنفتتح مركز
الرعاية الصحي والحديقة العامة،
وغريها الكثري من اﳌشاريع اﻹمنائية
الحياتية التي تهّمكم وتعنيكم.
كلمة شكر ،نسّجلها مع بداية العام
الحاﱄ عﲆ تجاوبكم مع مشاريع
البلدية ،حيث فاقت نسبة جباية
الرسوم  ،85%وإن دّلت هذه النسبة
اﳌرتفعة عﲆ ﳾء ،فهو عﲆ اميان أبناء
الحازمية وسكانها بعمل بلدّيتهم،
ودعمهم وتشجيعهم لنا ليكون شعارنا
«خطوة نحو اﳌستقبل» حقيقة.
قد يتساءل البعض ،ﳌاذا اﻵن كّل هذه
اﳌشاريع؟ جوابنا بسيط ،ﻷّن عملنا مل
يكن يوماً روتينّياً ولن يغرق يوماً ﰲ
دّوامة اﻹنتظار ،نحن نتجّدد مع كّل
إﴍاقة شمس ،لنجّدد مدينتنا يك تبقى
دوماً دّرة اﳌناطق ،لتليق بكم ولتكون
عﲆ ق د ر ت ط ل ع ا ت ك م .
الحازمية ،منشوف حالنا فيها!

خﻼل العام الجديد ،سوف نستنهض
ش ب ا ب ن ا  ،ل ن ع م ل م ع ه م عﲆ ت ع ز ي ز
اﻻنتامء اﱃ مدينتهم ،وبلدهم ،بعيداً
عن أي انتامء ذي طابع فئوي.
خﻼل العام الجديد ،سوف تتجّدد
البلدّية ،من حيث اﻹدارة ،وسنوجد
لجنة فعلّية ﻹدارة الكوارث الطبيعّية،
انطﻼقاً من ثقتنا أّن الوقاية خري من
العﻼج ،وأّن حصار أّي أزمة أهّم من
معالجتها ،وسوف نوجد طريقة حديثة
ومتطّورة لﻺدارة واﻷرشفة اﳌمكننة.
تباعاً ،ومع انطواء اﻷشهر القليلة
اﻷوﱃ ،سوف يتم تحديث خدمة نظام
اﳌعلوماتية الجغرافية اﳌمكننة ،GIS
ليمكّننا من تطوير العمل اﻹداري ،كام
س ي ص ا ر ا ﱃ ا ل ت ن س ي ق ا ل ف عﲇ م ع
الوزارات والجمعيات اﳌختصة
لتحديث أسلوب العمل ،فنستحدث
نهضة إيجابية ﰲ العمل البلدي ،عساها مع محّبتي
تنعكس ايجاباً عﲆ كل القطاعات.
جان الياس اﻷسمر

جان الياس اﻷسمر
رئيس مجلس بلدّية الحازمية

ايمان أبناء الحازمية
وسكانها بعمل
بلدّيتهم ،ودعمهم
وتشجيعهم لنا
ليكون شعارنا «خطوة
نحو المستقبل»
حقيقة.
العدد  - 42الفصل 2017 - 4
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مجّلة الحازمّية
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مجّلة الحازمّية

جائزة المدن الشاملة

بلدية الحازمية
نحو شراكة مع الشباب
فازت الحازمية باﳌرتبة اﻷوﱃ ضمن اﳌدن العﴩ الرائدة ﰲ لبنان ﰲ ندوة ومعرض «اﳌامرسات الفضﲆ
للبلديات ﰲ لبنان» التي اقيمت ﰲ جامعة بريوت العربية تحت عنوان «اﳌدن الشاملة واﳌستدامة :اﳌامرسات
البلدية الرائدة ﰲ لبنان» بحضور معاﱄ وزير الداخلية والبلديات اﻻستاذ نهاد اﳌشنوق ،يوم اﻹثنني ﰲ
 ،27/11/2017وقد جاء هذا اﳌؤمتر بالتنسيق مع مكتب اليونيسكو اﻹقليمي ﰲ بريوت و .UNHABITAT
أما نتيجة التقييم فجاءت عﲆ خلفية مبادرة بلدية الحازمية
بتنظيم مؤمترات شبابية وإﴍاك الشباب ﰲ الحكم اﳌحﲇ،
وتوسيع دائرة العمل من النطاق اﳌحﲇ عﱪ الﴩاكة مع
اليونيسكو واتحاد بلديات ساحل اﳌنت الجنويب وصوًﻻ اﱃ
|4
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النطاق الوطني عﱪ إﴍاك وزارة الﱰبية ووزارة الشباب
والرياضة ،والتشبيك مع اﳌكتب التقني للبلديات ﰲ لبنان
وعدد من السفارات ،من بينها مكتب التعاون اﻹيطاﱄ واتحاد
بلديات هولندا.
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الرئيس جان الياس اﻷسمر مع مجموعة الفائزين

اﱃ ذلك ،أحيت بلدية الحازمية اﳌؤمتر الثالث للشباب يوم الجمعة ﰲ
 1/12/2017الذي تنظمه الهيئة الشبابية ﰲ اتحاد بلديات ساحل اﳌنت
الجنويب ،لتؤكد أنها بلدية «صديقة للشباب» ،وتسعى لﻺستدامة
والتطوير ،انطﻼقاً من شعارها «مدينة العراقة والتطور».
العدد  - 42الفصل 2017 - 4
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مجّلة الحازمّية

مؤتمر

مؤتمر الشباب

اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي

الحضور وقوفاً للنشيد الوطني اللبناني ونشيد الحازمية

السيدة حنان الهبر – مسؤولة مكتب التنمية المحلية

إستضافت بلدية الحازمية مؤمتر الشباب
الثالث ﰲ البلدية واﻷول ﰲ اتحاد بلديات
ساحل اﳌنت الجنويب تحت عنوان
«وطني ...بلديتي» يوم الجمعة الواقع
فيه اﻷول من شهر كانون اﻷول .2017
|6

العدد  - 42الفصل 2017 - 4

الرئيس بيار بجاني – الرئيس ريمون سمعان – النائب ناجي غاريوس – الرئيس جان الياس اﻷسمر
وعقيلته د .ناديا اﻷسمر
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الهيئة الشبابية في اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي

البروفيسور رمزي الحاج

بشاره الغاوي

تخّلل اﳌؤمتر عرض ﳌسرية الشباب ومشاركتهم بالحكم اﳌحﲇ،
تلتها الهيئة الشبابية اﳌنتخبة ﰲ اتحاد ساحل اﳌنت الجنويب ،ثّم
كانت طاولة نقاش أوﱃ بإدارة السيدة كوزيت نخله (اﳌسؤولة
اﻹجتامعية ﰲ الشياح) ،ضّمت رؤساء مجالس بلديات اﻹتحاد
وممثلني عن الشباب تطّرقت اﱃ هموم الشباب وﴐورة
مشاركتهم ﰲ الحكم ﳌا يضفي ذلك من حيوية وروح عمل جديدة.

دور المنظمات الدولية وغير الحكومية في دعم الشباب لتحقيق
رؤية مستدامة ﻹنخراط الشباب في قطاع الحكم المحلي

الطاولة الثانية بإدارة اﻹعﻼمي بشاره الغاوي تناولت السياسة
الشبابية ودور الوزارات اﳌختصة ﻻ سيام وزارة الشباب والرياضة
ووزارة الشؤون اﻹجتامعية ،وكان ﻻفتاً الدعم الذي قدمته وزارة
الشباب والرياضة بقيمة  400مليون لرية لبنانية عند بدء تنفيذ
اﳌجّمع الرياﴈ ﰲ الحازمية من تصميم طﻼب الجامعة اللبنانية.
أما الطاولة الثالثة فجاءت بإدارة الﱪوفيسور رمزي الحاج حيث
العدد  - 42الفصل 2017 - 4
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مجّلة الحازمّية

مؤتمر

آفاق عالمية في خدمة الشباب

شباب اﻹتحاد تحاورهم السيدة كوزيت نخله

قطع قالب الحلوى لمناسبة انتخاب الهيئة الشبابية ﻻتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي

تناول مع ضيوفه الخﱪة الهولندية واﻹيطالية ومساهمة اليونيسكو
ﰲ تعزيز دور الشباب ،وجاءت اﳌبادرة من  VNGIلتبنـّـي
مواهب من شباب اﻹتحاد وتقديم دورات تدريبية لهم ﰲ هولندا.
كانت كلمة مكتب التنمية اﳌحلية ﰲ بلدية الحازمية شّيقة ،حيث
تحدثت السيدة حنان الهﱪ عن الرؤيا اﳌستقبلية واستﴩاف الغد
وتطوير العمل ،وقد شّدد رئيس اﳌجلس البلدي ﰲ الحازمية السيد
|8
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جان الياس اﻷسمر عﲆ ﴐورة اﻹنتقال اﱃ خطوات عملية وتحفيز
الشباب بعيداً عن النظريات.
وبذلك تثبت الحازمية أنها «صديقة للشباب» ،وأنها تنطلق نحو
أوسع آفاق التشبيك ،من نطاقها اﳌحﲇ اﱃ اتحاد بلدّي ،ويتم
السعي اﱃ تنفيذ مﴩوع أكﱪ عﲆ نطاق اﻷراﴈ اللبنانية كافة ﰲ
السنوات اﳌقبلة.
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<<
شباب اﻻتحاد
اجتماعات

الرئيس جان الياس اﻷسمر ملقياً محاضرته التدريبية

بناء عﲆ نتيجة انتخابات الهيئة اﻹدارية
لشباب بلديات اتحاد ساحل اﳌنت الجنويب،
والتي جاءت عﲆ الشكل التاﱄ:
من الحازمية :تاتيانا عطاهلل – جورج بني
– ﴍبل مسعد – بشاره الغاوي
من الشياح :كميل غاريوس – منال داغر –
ريتا بيطار – ﴍبل شاويش

من فرن الشباك :ميشا سمعان – بيﱰا
داغر – ستيفاين شاغوري
من عاريا :عبودي بجاين
دأب رئيس مجلس بلدية الحازمية السيد
جان الياس اﻷسمر عﲆ عقد اجتامعات
دورّية مع الهيئة اﻹدارية بحضور
مسؤوﻻت مكاتب التنمية اﳌحلية ﰲ

الحازمية (حنان الهﱪ) – الشياح (كوزيت
نخله) وفرن الشباك (تانيا سيف) ،حيث
أطلعهم عﲆ أصول عقد جلسات اﳌجلس
البلدي وكيفية اعداد اﳌحاﴐ وتدوينها
وكيفية اتخاذ القرارات بالتصويت
واﻻجامع ،باﻹضافة اﱃ اصول مامرسة
الشأن العام والحياة الدميقراطية.
العدد  - 42الفصل 2017 - 4
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مجّلة الحازمّية اجمتؤمتامعارت

المشاركة في المؤتمر التقني  -فرنسا
مشاركة وفد بلدي لبناين ﰲ اﳌنتدى السنوي لجمعية اﳌدن اﳌتحدة فرنسا «النشاط الدوﱄ للسلطات اﳌحلية»
من  8ولغاية  11تﴩين اﻷول 2017
شارك ﰲ الوفد اللبناين  17منتخباً محلياً من اتحاد بلديات
اتاحت اﳌشاركة ﰲ اﳌنتدى للوفد البلدي اللبناين:
اﳌشاركة ﰲ اجتامع مجموعة لبنان من اجل مناقشة أحوال ساحل اﳌنت الجنويب ،اتحاد بلديات الشوف – السويجاين ،ومن
بلديات الحازمية – الدكوانة – عاريا – زغرتا – اهدن – نهر
التعاون الﻼمركزي اللبناين – الفرنﴘ.
اﻹدﻻء مبداخلتني ضمن ندوتني من ندوات اﳌنتدى حول مسألة ابراهيم – الجديدة البوﴍيه السد – انطلياس – سن الفيل –
الﻼجئني ودور السلطات اﳌحلية ،وحول اﻹدارة اﳌحلية للمخاطر .برج حمود وجبيل.
حيازة جناح مخصص للبنان ﰲ اﳌعرض اﳌوازي للمنتدى مام يتيح
للبلديات اللبنانية ،ومنها الحازمية ،فرصة لعرض اﳌنشورات
والكتّيبات وعقد اجتامعات مع الﴩكاء اﳌحتملني.
التعّرف عﲆ سلطات محلية وجهات فاعلة فرنسية ودولية وبحث
سبل التعاون.
تسنى للوفد اللبناين اﳌشارك لقاء شخصيات فرنسية عﲆ
مستوى عال من التمثيل ،واﳌشاركة ﰲ مختلف ورش العمل
والنقاشات التي تناولت مواضيع متعددة تهّمهم ،اﱃ جانب
اللقاءات الصحفية والجلسة الخاصة بلبنان حول الدراسة
التشخيصية للتعاون اللبناين – الفرنﴘ.

الرئيس جان الياس اﻷسمر يشارك في المحاضرات

الوفد اللبناني

الرئيسان جان الياس اﻷسمر ونبيل كحاله
 | 10العدد  - 42الفصل 2017 - 4

مع رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالمية
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سباق بيروت ماراتون :مشاركة اللجان الشبابية

الرئيس جان الياس اﻷسمر متوسطاً وفد الحازمية الرياضي

«مرنكض سوا» ،كان الشعار ،ومعاً نظمت اللجان الشبابية ﰲ
الحازمية بالتنسيق مع بلدية الحازمية مشاركة واسعة ﰲ
سباق بريوت ماراتون ،حيث شارك شباب البلدة ﰲ مختلف
السباقات التي نظمتها الجمعية ،وبالفعل فقد حّل فريق
الحازمية باﳌرتبة السادسة بلبنان بسباق البدل مباراتون
بريوت ،اما بالنسبة ﻻعضاء الفريق فقد احتل كّل من
شمعون ضاهر وجاسون القاﴈ اﳌرتبة الثانية ﰲ لبنان 17
دقيقة وجو حليحل اﳌرتبة الرابعة  18دقيقة.
اﱃ ذلك ،تعد اللجان الرياضية الشبابية مبزيد من العمل لتحقيق
مزيد من اﻹنجازات والنشاطات ،دعًام للروح الرياضية.

وفد الحازمية الرياضي الشبابي

اللجنة الشبابية الرياضية (مايك روفايل – مايا حاتم –ايلي الشامي –
جورج بني – شربل كميد)

العدد  - 42الفصل 11 | 2017 - 4
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مجّلة الحازمّية اﻹبداع

الحازمية
صديقة الشباب ومبادرة باﻹبداع

الرئيس جان الياس اﻷسمر مع عميد الكلية في الجامعة اللبنانية والمهندس سليم صقر
والسيدة حنان الهبر

ضمن الخطة التنموية اﳌتبعة ﰲ بلدية الحازمية ،لدعم الجيل الشبايب
وتأمني اﻵفاق الﻼزمة لهم لتحقيق طموحاتهم ﰲ شّتى اﳌيادين ،تّم توقيع
بروتوكول بني الجامعة اللبنانية – كلية الفنون الجميلة والعامرة ،الفرع
الثاين وبني بلدية الحازمية ،يوم الجمعة ﰲ  27/10/2017ﰲ حرم الجامعة
ضمن احتفالية ممّيزة ضّمت رؤساء اﻷقسام والدكاترة اﳌﴩفني والطﻼب،
وكان ﻻفتاً حضور عميد كلية الفنون الجميلة والعامرة الدكتور محمد
حسني الحاج ،مدير كلية الفنون الجميلة والعامرة الدكتور رجا السمراين،
الدكتورة إلسا عرموين ،وقد حﴬ عن بلدية الحازمية رئيس اﳌجلس
البلدي اﻷستاذ جان الياس اﻷسمر ،عضو اﳌجلس البلدي اﳌهندس سليم
صقر ،ومسؤولة مكتب التنمية اﳌحلية ﰲ البلدية السيدة حنان الهﱪ.
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توقيع بروتوكوﻻت لدعم الشباب الجامعي

يشمل الﱪوتوكول تقديم
مجموعة من الدراسات ﳌجّمع
الرئيس جان الياس اﻷسمر
الرياﴈ ولدرج مارت تقﻼ
اﻷثري ،وبالتاﱄ تقدم بلدية
الحازمية للطﻼب ميدان بحث
حقيقي يستطيعون من خﻼله
اﻹحتكاك بأرض الواقع واﻹطﻼع
عﲆ اﳌعلومات الحقيقية واستقبال
طلبات موضوعية من قبل السلطة
اﳌحلية اﳌتمثلة ببلدية الحازمية.
ﴏح
عﲆ هامش هذا الحفلّ ،
رئيس اﳌجلس البلدي اﻷستاذ جان
الياس اﻷسمر قائًﻼ« :كانت الحازمية
السّباقة ﰲ إطﻼق مؤمتر للشباب،
وورش عمل وآفاق جديدة ﻷبنائها
وسكانها ،وهي اليوم تتابع سياسة اﻹنفتاح لتمد يدها اﱃ جميع
الشباب اللبناين الذي يغنينا مبواهبه فنمزجها بخﱪتنا وبإمكانياتنا
عﲆ ا ل ت ن ف ي ذ » .
وبذلك ،تؤكد بلدية الحازمية أنها صديقة للشباب ،والسّباقة ﰲ
دعم مبادراتهم اﻹبداعية.
العدد  - 42الفصل 13 | 2017 - 4
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مجّلة الحازمّية احتفاﻻت

اللجنة الشبابية اﻹجتماعية :توزيع الهدايا

روح زورهم ببيتهم  ...قل لهم ُولد يسوع

اللجنة اﻹجتماعية الشبابية
”فرح الحازمية“ تضم
راشيل اﻷسمر – مايا حاتم -
ايلي الشامي – بشاره الغاوي –
غيتا مارون – جورج بني –
شربل كميد – شربل مسعد –
تاتيانا عطالله – مايك روفايل.

مببادرة من رئيس مجلس بلدية
الحازمية ،انطلق وفد من شباب البلدة
(اللجنة اﻻجتامعية الشبابية – فرح
الحازمية) من مبنى القﴫ البلدي ليًﻼ
لزيارة عدد من العائﻼت وإدخال بهجة
العيد اﱃ قلوب الجميع ،صغاراً وكباراً،
خﻼل يومني متتاليني ،وقّدموا لعائﻼت
ا ل ب لدة ا ل هد ا ي ا اﳌ اد ية و اﳌع نو ية ﰲ
 | 14العدد  - 42الفصل 2017 - 4

محاولة ﻹدخال الفرح اﱃ قلوب الجميع،
يك ﻻ تكون الظروف اﻹقتصادية عائقاً
ا م ا م ض ح ك ة ط ف ل  ،ا و ر ا ح ة مسن  ،ا و
حلم صبية او شاب.
ونظراً للعمل اﻹجتامعي اﳌحﱰف الذي
تقّدمه بلدية الحازمية بشخص رئيسها
ومجلسها البلدي وشبابها ،قّررت اﳌطربة
الكبرية سمرية توفيق اﳌساهمة مع

البلدية بإدخال بهجة العيد وتوزيع
الهدايا ،وللمناسبة توّجه عدد من اللجان
الشبابية اﱃ منازل بعض العائﻼت حيث
احتفلوا مع اﻷهل واﻷصدقاء ناقلني لهم
محبة الرئيس جان الياس اﻷسمر
والفنانة سمرية توفيق.
ا ل ع ي د ي ك ت مل ب كم و م ع كم
الحازمية بتشوف حالك فيها
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زينة الميﻼد في شوارع الحازمية

إستحدثت بلدية الحازمية
زينة جديدة للمدينة ،تّم
تركيزها عﲆ اﳌستديرات وﰲ
الشوارع الرئيسية ،وقد
حظيت بإهتامم ﻻفت من
مختلف وسائل اﻹعﻼم نظراً
لتمّيزها الذي أضفى رونقاً
راقياً عﲆ الحازمية.

العدد  - 42الفصل 15 | 2017 - 4
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مجّلة الحازمّية صغارنا

صغارنا

رئيس واعضاء المجلس البلدي والمخاتير يرحبون باﻷطفال مع Louna

نادين ابو صافي – م .ميشال اﻷسمر – لور صفير – تيريز خوري – الرئيس جان الياس اﻷسمر –
جولي النجار – سيرينا النجار – ساندرا الشامي – ساندرا اﻷسمر – ريما بربريان – روي حرب .الرئيس جان الياس اﻷسمر وعقيلته د .ناديا اﻷسمر وبعض من اطفال البلدة

نعاهدكم أن
نعمل دومﴼ
على تحقيق
طموحاتكم
وتطلعاتكم
 | 16العدد  - 42الفصل 2017 - 4
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ألقى ﰲ بداية الحفل رئيس اﳌجلس البلدي
السيد جان اﻷسمر كلمة ترحيبّية بالحضور،
أشار فيها اﱃ أّن اﻷطفال هم عنﴫ أساﳼ
لبناء غد أفضل ،وأّكـد أن فرحتـهم ﰲ هذا
النهار اﳌمّيز هي أمثن هدية للمجلس البلدي،
ولعّل أبرز ما جاء ﰲ كلمته:
« ع ن د م ا ن ج ت م ع ي ت ح ق ق ا ل ع ي د  ،م ع ا لص غ ا ر
و ا ل ل ج ا ن ا ل ش ب ا ب ي ة و ا ل س ي د ات و ا ل ك ب ا ر  ،م ج ت م ع
الحازمية بأكمله عيد دائم .نعاهدكم أن نعمل
دوماً عﲆ تحقيق طموحاتكم وتطلعاتكم،
لتبقى عائلة الحازمية متامسكة ،ودامئاً بخطى
ث ا ب ت ة ن ح و مس ت ق ب ل ب ا ه ر » .
ﰲ هذا السياق ،شكرت السيدة سيلفيا دعيبس
(عضو اﳌجلس البلدي – مسؤولة لجنة الثقافة
واﳌهرجانات ﰲ البلدية) الرئيس عﲆ حضوره
ومشاركته اﻷطفال فرحة العيد وعﲆ كل ما
يقوم به مع اﳌجلس البلدي لنﴩ الثقافة
والفرح ،وسادت عﲆ اﻹحتفال أجواء عائلية
غمرتها اﻷلفة واﳌحبة.

الرئيس جان الياس اﻷسمر وزميلته السيدة سيلفيا دعيبس مسؤولة اللجنة الثقافية ومنظمة حفل صغارنا.
العدد  - 42الفصل 17 | 2017 - 4
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مجّلة الحازمّية معرض

المعرض الميﻼدي الشبابي

جوزف النبي – د .ناديا اﻷسمر – سيمون عيراني –
المختار ايلي الغاوي – الرئيس جان الياس اﻷسمر –
نائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش -
منظمة المعرض مايا حاتم وبعض من العارضين.

أقامت اللجان الشبابية ﰲ بلدية
الحازمية ،معرضاً لﻼشغال اليدوية
والحرفية ،ﳌناسبة عيد اﳌيﻼد ﰲ الصالة
العلوية بالقﴫ البلدي ﰲ الثاين من
شهر كانون اﻷول .2017

الرئيس جان الياس اﻷسمر وعقيلته ونائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش في جولة على المعرض
الميﻼدي مع اﻵنسة مايا حاتم.

ضّم مجموعة كبرية من العارضني الذين اضفوا روحاً شبابية مهلة اﳌعرض ،باﻹضافة اﱃ تشجيع كّل العارضني من دون
ممّيزة ،وبسبب النجاح الكبري الذي لقيه هذا اﳌعرض ،وهو استثناء ،والﴩاء من أعاملهم ومنتوجاتهم ،وقد تّم توزيع هذه
الهدايا القّيمة عﲆ عائﻼت البلدة خﻼل زيارة لجنة «فرح
التجربة اﻷوﱃ للبلدية ،تّم متديده ليومني إضافيني.
وقد جاءت ﻻفتة مبادرة الرئيس جان الياس اﻷسمر لتمديد الحازمية» لهم.
 | 18العدد  - 42الفصل 2017 - 4
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بسبب النجاح
الكبير الذي لقيه
هذا المعرض ،وهو
التجربة اﻷولى
م
للبلدية ،ت ّ
تمديده ليومين
إضافيين

المهندس ميشال اﻷسمر وعقيلته د .ساندرا اﻷسمر يتوسطان اللجنة الشبابية المنظمة :جورج بني – مايا حاتم –
ايلي الشامي – شربل كميد – تاتيانا عطالله – شربل مسعد – مايك روفايل والمستشار اﻹعﻼمي روي حرب
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مجّلة الحازمّية

الميﻼد

الميﻼد
في رعية مار روكس وذخائر القديس
احتفلت رعية مار روكس ﰲ الحازمية بعيد اﳌيﻼد اﳌجيد بتقوى وخشوع،
وكانت ﻻفتة الحشود التي شاركت ﰲ مختلف القداديس التي أقيمت
للمناسبة ،والتي تدّل عﲆ إلتفاف الرعية حول رعاتها (اﻷب ميشال كريوز
واﻷب اميل داغر)
اﱃ ذلك ،زارت ذخائر القديس كنيستها ،حيث تّم استقدامها من مونبيليه
(فرنسا) ،وﻻ تزال هذه الذخائر ﰲ الكنيسة وتتم دراسة تخصيص موقع
ﻻئق لها.
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في رعية مارت تقﻼ
احتفلت رعية مارت تقﻼ بعيد اﳌيﻼد اﳌجيد ،من خﻼل اقامتها لعدد من
النشاطات الدينية والروحية التي تضمنت:
ريسيتال جوقة الرعية.
ريسيتال اﳌرنم منري خليفة.
رياضة روحية للمسؤولني.
رياضة روحية لسيدات أخوية مارت تقﻼ.
معرض أشغال يدوية للفرسان والطﻼئع .ومعرض ثاين .MAIN MISE
معرض ثالث أمهات ﰲ مدرسة سيدة الجمهور.
إنارة الصليب ﳌناسبة اليوبيل اﳌئوي للرعية.
عشاء للعجزة ﰲ الرعية وتوزيع  105حصص غذائية للمحتاجني ﰲ الحازمية
بالتنسيق مع اﳌجلس البلدي.
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no 4season 2017 final.qxp_Layout 1 3/23/18 3:11 PM Page 22

مجّلة الحازمّية

منا وفينا

«منا وفينا» بقلم المختار إيلي الغاوي

إيلي الغاوي

آل حريقه  -سجل  68ل  69ماروني
نادر – عضو هيئة المشروع الرعائي الكبير وعضو وقف
أتت عائلة حريقة الى الحازمية بداية النصف
سابق في الكنيسة اﻷم (مار روكس)
الثاني من القرن التاسع عشر من بعبدا.
المرحوم طانيوس عبده حريقه مواليد عام  1910الحازمية
يعود أصل العائلة الى زحله – وادي
– متزوج من السيدة ماري ملحم شلهوب وله اربعة ابناء:
العرايش .اشترى اﻷشقاء السادة أمين وعبده
المرحوم المختار روبير حريقه – المرحوم كابي – ميشال –
وخليل حريقه اﻷراضي ،وسكنوا فيها وعملوا
أنيس.
على زراعتها في تلك الفترة ،وكانوا من كبار
طانيوس حريقه عضو اختياري ،وبعدها مختار بالتعيين،
تجار المواشي ،وفي هذه العجالة وثائق
وكان يملك منشرة للخشب لصنع أثاث المنازل.
تاريخية تثبت ملكيتهم لهذه اﻷراضي.
المرحوم روبير طانيوس حريقه متزوج من السيدة منتهى
القرداحي وله ولد واحد جورج وابنتان.
المرحوم عبده جرجي حريقه متزوج من
مختار لبلدة الحازمية بالتعيين منذ عام
السيدة لطيفة عبدو بو نادر – سكن قرب كنيسة مار روكس
 1984ولغاية العام  1998ومختار باﻹنتخاب
وأنجب يوسف ،والياس ،وطانيوس.
منذ العام  1998ولغاية العام  2017تاريخ
المرحوم أمين جرجي حريقه متزوج من السيدة شمس
وفاته.
أنطوان ابو خليل ،من دون أوﻻد.
ميشال طانيوس حريقه متزوج من السيدة
المرحوم خليل جرجي حريقه متزوج وله ولد واحد روكز
سميرة الشامي ابنة البلدة ،وله ثﻼثة أبناء
توفي عازباً وبنتاً وحيدة.
انطوان – دوري – داني ،متزوجون.
المرحوم يوسف عبده حريقه مواليد عام  1909الحازمية
أنيس طانيوس حريقه متزوج من ابنة البلدة
– كان يملك ملحمة ،وهو من تجار المواشي سابقاً .متزوج
من ابنة البلدة آغاثا صفير وقد أنجبا ثﻼثة أبناء جورج – موريس وفاء جان الفغالي وله ولدان ايلي وبيار ،متزوجان.
المرحوم كابي طانيوس حريقه متزوج من السيدة ساميا ابراهيم حنا
ولويس وعدد من البنات.
المرحوم جورج يوسف حريقه متزوج من ابنة البلدة السيدة تريز وله ولد واحد شربل متزوج وابنة ريتا متزوجة.
يوسف رشيد الفغالي ،ولهما ولدان غسان ومروان متزّوجان أيضاً المرحوم الياس عبده حريقه مواليد عام  – 1912الحازمية ،كان يملك
وابنة وحيدة متزوجة .المرحوم جورج كان عضواً في بلدية بعبدا ملحمة قرب كنيسة مار روكس ،متزوج وله ولدان عبده وألفراد .كان
قبل عام  1963ونائباً لرئيس بلدية الحازمية من العام  1963ولغاية عضواً في أخوية قلب يسوع عام .1930
عبدو الياس حريقه متزوج من السيدة بسيمة ملكي السعيدي وله
العام  ،1998وعضواً في بلدية الحازمية بعدها.
موريس يوسف حريقه متأهل من السيدة لوريس شاهين سعد ،ولدان روكز والياس متزوج وابنتان متزوجتان.
ولهما أبناء ثﻼثة ،طوني -ايلي – جوزف وابنة وحيدة ريتا متزوجة .الفراد الياس حريقه متزوج من السيدة آمال جورج حداد وله ابناء
لويس يوسف حريقه متزوج من السيدة صونيا طانيوس ابي وبنات متزوجون.
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التحضير ﻹفتتاح
مطعم المحّبة

بالتنسيق مع جمعية سعادة السماء ،وأخويات الرعايا في
البلدة (مار روكس – مارت تقﻼ – مار يوحنا) وحركة الشبيبة
اﻷرثوذكسية ،وبالتعاون الكّلي مع اﻷب مجدي عﻼوي،
والجمعيات المدنية في الحازمية ،والسيدات أعضاء المجلس
البلدي (سيمون عيراني – سيلفيا دعيبس – نادين ابو صافي)،
قام مكتب التنمية في الحازمية بشخص السيدة حنان الهبر
بالتحضيرات الﻼزمة وعقد اجتماعات مطّولة ﻻفتتاح نادي
المحبة في الحازمية الذي سيطّل بحّلة جديدة وأنيقة على
ا ب ن ا ء ا ل ب لد ة .

السيدة حنان الهبر مسؤولة مكتب التنمية المحلية في بلدية الحازمية
واﻷب مجدي عﻼوي وبعض من السيدات المشاركات في اطﻼق نادي المحبة

اجتماعات مطّولة
ﻻفتتاح نادي
المحبة في
الحازمية الذي
سيطّل بحّلة
جديدة وأنيقة
على ابناء البلدة.

اﻷب مجدي عﻼوي متوسطاً بعض من سيدات الحازمية المشاركات في نادي المحبة.

الحضور

سيدات البلدة مجتمعات والتحضيرات النهائية لﻺفتتاح
العدد  - 42الفصل 23 | 2017 - 4
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مجّلة الحازمّية

التقرير اﻹداري

التقرير اﻹداري  ...معامﻼتنا باﻷرقام
اﳌعامﻼت الصادرة (الفصل )2017/٤
محﴬ جلسة مجلس بلدي
قرارات مجلس بلدي
قرارات إدارّية
معامﻼت صادرة إﱃ الدوائر الرسمّية
مختلف
طلبات – دعوات – رسائل شكر – تعاميم –
إنذارات – مراسﻼت – إعﻼنات

2017/10
4
27
6
13

2017/11
4
23
8
12

2017/12
3
27
73
6

اﳌجموع
11
77
87
31

29

42

26

97

اﳌعامﻼت الواردة (الفصل )2017/٤
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

2017/10
190
1
2
15
30

2017/11
200
3
1
20
35

2017/12
150
1
3
40
40

اﳌجموع
540
5
6
75
115

40

50

45

135

عدد العائﻼت التي ُقﱢدمت لها مساعدات إجتامعّية  75عائلة

 ٤٩.550.000ل ل

قيمة اﳌساعدات اﻹفرادّية
اﳌساعدات التي ُقﱢدمت إﱃ جمعيات وأندية ورعايا  1٤مساعدة بقيمة  62.750.000ل ل
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مجّلة الحازمّية

التقرير المالي

الــواردات

التقرير المالي

رسم عﲆ القيمة التأجريية سكن
208,929,000
رسم عﲆ القيمة التأجريية  ،غري سكن
1,176,657,000
رسم صيانة اﳌجارير واﻻرصفة
326,366,000
رسم الﱰخيص لﻼعﻼن الدائم واﳌؤقت
1,416,000
رسم الﱰخيص بإشغال اﻻمﻼك العمومية البلدية
800,000
رسم الﱰخيص بالبناء
555,752,000
رسم استعامل اﻻمﻼك واﳌنشآت العامة للبلدية
27,606,000
رسم إنفاق ﰲ وجوه محددة  10 %لصالح التجهيزات 55,207,000
رسم تصوينة
30,000
رسم إنشاء مجارير وارصفة
26,575,000
رسم اﻻستثامر لﻼعﻼن الدائم
2,403,000
رسم اﻻستثامر لﻼعﻼن اﳌؤقت
46,116,000
رسم اﻻستثامر ﻻشغال اﻻمﻼك العمومية البلدية
38,087,000
الرسم النسبي عﲆ اﳌزايدات
19,025,000
رسم اعطاء البيانات واﻻفادات والدروس الفنية
202,000
عﻼوة عﲆ قيمة اجور اﳌخابرات وبدل اﻻشﱰاك
695,072,000
الغرامات
10,219,000
رسم التعمري مع غرامة التأخري
4,993,000
محسومات الﴫف من الخدمة  /مثن دفﱰ ﴍوط
6,264,000
اﳌجموع
3,201,71٩,000

رصيد بلدّية الحازمية لدى مﴫف لبنان كام
ورد ﰲ 2017/12/31
بلغ  24.051.676.873ل ل

النفـقــــات

تعويضات الرئاسة (رئيس ونائب الرئيس)
اﳌسددة خﻼل الفصل 2017/4
26,000,000
رواتب اﳌوظفني
255,811,000
اجور اﻻجراء
165,960,000
ة
م
ا
ر
غ
ل
ا
و
ة
ي
ا
ب
عائدات الج
457,973,000
اﳌكافآت والتعويضات والتقدميات اﳌختلفة
179,796,000
اللوازم
20,609,000
اﳌﻼبس
21,103,000
ة
ك
ﱰ
ش
ﳌ
ا
ت
ا
م
د
خ
ل
ا
و
ر
ا
ج
ي
ﻻ
ا
بدﻻت
7,500,000
اﳌخابرات الهاتفية والﱪيد والﱪق
7,208,000
نفقات ادارية اخرى
92,532,000
التجهيزات
58,879,000
ت
ا
ي
ل
ﻻ
ا
و
ت
ا
ز
ي
ه
ج
صيانة الت
56,970,000
اﳌفروشات
1,425,000
النظافة العامة
32,181,000
صيانة اﳌباين
71,228,000
ت
ا
ﴩ
مكافحة الح
7,286,000
لوازم التنظيفات
5,355,000
اﳌحروقات
40,428,000
بدﻻت استهﻼك الكهرباء
6,200,000
صيانة الطرق العامة
572,284,000
صيانة شبكة اﳌياه
2,950,000
صيانة شبكات اﻻنارة العامة
41,972,000
إنشاء اﳌباين
86,476,000
إنشاء شبكات اﻻنارة العامة
19,712,000
إنشاء شبكات اﳌجارير
37,262,000
إنشاء الطرق العامة واﻻرصفة واﻻقنية
63,010,000
إنشاء الحدائق
47,660,000
نفقات الدروس
71,701,000
مساعدات اﳌعوزين
215,200,000
مساعدات اﻻوقاف الخريية
28,000,000
اﳌساهمة ﰲ النشاطات الثقافية
5,000,000
اﳌساهمة ﰲ النشاطات الرياضية
3,000,000
اﳌساهمة ﰲ النشاطات اﻻجتامعية
35,750,000
اﻻستقباﻻت
22,578,000
اﻻحتفاﻻت واﳌهرجانات
250,889,000
رسم الدعاوى واﻻحكام واﳌصالحات واتعاب اﳌحاماة 13,719,000
رديات
1,000,000
نفقات التأمني
14,450,000
اﳌصاريف اﻻخرى غري اﳌلحوظة
37,755,000
اﳌجموع
3,08٤,812,000
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مجّلة الحازمّية مناسباتنا

1
أخوية مارت تقﻼ
واﻷب جورج بدر

2

الكاتبة تيريز عبده -توقيع الكتاب ودرع شكر
ﰲ سياق احتضانها ﳌجموعة من النشاطات
اﻷدبية والثقافية ،استضافت بلدية الحازمية
بتاريخ  4/11/2017الكاتبة ترييز عبده التي
وّقعت كتابها بعنوان «لبنان يا حلمي
الجميل» وسط حشد من اﻷصدقاء واﳌثقفني،
وللمناسبة قّدمت الكاتبة اﱃ رئيس اﳌجلس
البلدي السيد جان الياس اﻷسمر درعاً
تكرميّية ﳌجمل إنجازاته ولدعمه الدائم
للثقافة واﻻدب.

الرئيس جان الياس اﻷسمر يستلم الدرع
التكريمية من الكاتبة تيريز عبده
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الحضور اﻷدبي والشعبي

جانب من الحضور
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<< اﻹستقﻼل
ثانوية السيدة
للراهبات اﻷنطونيات
مبناسبة عيد اﻹستقﻼل اطلقت ثانوية
السيدة للراهبات اﻷنطونيات سباقاً
رياضياً افتتحه رئيس مجلس بلدية
الحازمية السيد جان الياس اﻷسمر بحضور
رئيسة اﳌدرسة اﻷخت نزها خوري.
مدرسة استضافت بلدية الحازمية تﻼمذة
اﻹليزيه مدرسة اﻹليزيه ،واحتفلت معهم
بعيد اﻹستقﻼل ،حيث قدم كورال
اﳌدرسة مجموعة من اﻷغاين

الوطنية واﻹستعراضات باﻹضافة اﱃ
عزف من قبل فرقة اﳌوسيقى ﰲ
الجيش اللبناين ،وكانت كلمة لبلدية
الحازمية ،ألقاها نائب الرئيس

الشيخ يوسف حبيش شّدد فيها
عﲆ معاين اﻹستقﻼل الحقيقية،
وقّدم التﻼمذة باقة محبة اﱃ
الرئيس شاكرين دعم البلدية.

الرئيس جان الياس اﻻسمر يستلم باقة الزهور من
احد الطﻼب
أجواء اﻻستقﻼل

العدد  - 42الفصل 27 | 2017 - 4

no 4season 2017 final.qxp_Layout 1 3/23/18 3:12 PM Page 28

تااتلنمانﱠفذة
مجّلة الحازمّية المقنراارا
سب

<<

قرار 1٤٩

<<

قرار 157

تأهيل طريق حي كرم

<<

نقل ردميات  -شوارع البلدة
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قرار 156

إنشاء جدران بطول  26م -
نيو مارت تقﻼ
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<<

قرار 218

<<

قرار 236

ازالة ردميات  -نيو مارت تقﻼ

<<

قرار 227

اشغال انارة عامة من محطة
اﳌحروقات ولغاية سنﱰ 976

حف ودهان اعمدة انارة
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تااتلنمانﱠفذة
مجّلة الحازمّية المقنراارا
سب

<<

قرار 273

ازالة أتربة ومخلفات قرب
اﳌدرسة الحربية

<<

<<

قرار 31٤

انشاء عدد من وصﻼت الﴫف الصحي -
شارع شيبان وحاتم
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قرار 28٩

تصنيع وتركيب درابزين حديد قرب
محﻼت الياس اﻷسمر
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<<

قرار 318

صيانة رصيف وحائط قرب
مستديرة اﻷشغال

<<

قرار 31٩

تأهيل درابزين حديد ﰲ بعض
شوارع الحازمية
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تااتلنمانﱠفذة
مجّلة الحازمّية المقنراارا
سب

<<
الحازمّية
تستعد للشتاء

استعداداً لفصل الشتاء ،قامت بلدية
الحازمية بتعزيل وصيانة جميع اﻷقنية
ومجاري تﴫيف اﳌياه ضمن نطاقها اﻹداري،
وجاءت النتيجة عﲆ حسب التوقعات ،طرقات
نظيفة وخالية من الفياضانات ،شوارع تليق بأبناء
الحازمية وسكانها واﳌستثمرين فيها.
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الحازمّية في صور

