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إحتفاﻻت عيد مارت تقﻼ

إحتفاﻻت عيد مار روكس

كلمة الرئيس...
كلمة الرئيس...
الحازمية  ...بتشوف حالك فيها!
لن نفتتح هذا العدد بكﻼم عن إنجازات ينفّكون يقّدمون اﳌشاريع اﻹمنائّية،
ستطلعون عليها ﰲ الصفحات التالية ،أو ويزّينون اﳌدينة اﻷبّية بنبض الشباب
بروح اﻹندفاع واﻹنتامء التي وﻻ بّد وروح التجّدد.
أنكم تتمّتعون بها لهذه اﳌدينة التي كلمة مواساة ﳌرضانا ستتجّﲆ بافتتاح
صارت لنا اﻷّم الحاضنة ،ولن نتكّلم عن مركز الرعاية الصحية اﻷولّية الذي
مشاريع مستقبلّية وأفكار وتطّلعات،
أعّدت دراساته وخرائطه الـ UNDP
فأحﻼمنا سنﱰجمها معكم عﲆ أرض وتّم تزويده بأحدث اﳌعدات الطبّية
الواقع ،وستفرحون بها وتتنّعمون ﻷّنها كهبة من الشعب الياباين ،بواسطة
نابعة من اميانكم ومتّسككم بهذه سعادة النائب الصديق الدكتور فرد
اﳌدينة النموذجّية.
بستاين ،اﳌستثمر اﻷكﱪ ﰲ الحازمية،
كلمة شكر ،مع بداية الفصل الثالث إﱃ واﳌؤمن دوماً بنهضتها اﻹقتصادية.
كّل أبناء الحازمية ،وسكانها كل اﳌحبة والتقدير اﱃ زمﻼيئ أعضاء
واﳌستثمرين فيها ،الذين يتجاوبون مع
اﳌجلس البلدي عﲆ ثقتهم اﳌتجّددة
نداءات البلدّية ومشاريعها ،فرغم
ودعمهم الﻼمحدود ،واﱃ مختاري
الظروف اﻹقتصادية الصعبة التي
تشهددها البﻼد ،شّهدت البلدية إقباًﻻ البلدة الذين نشّكل معهام قيادة
ّ
من اﳌكّلفني عﲆ تسديد الرسوم ففاقت موّحدة للحازمّية ،واﱃ لجنة التجار
بالتاﱄ نسبة الجباية الثامنني باﳌائة ،والفعاليات وعموم موظفي البلدية
وهو بحّد ذاته إنجاز ،وتجديد ثقة بهذا الذين معهم نستكمل رسم الصورة
اﳌجلس البلدي وبرئيسه وبالعمل الذي الحضارية للحازمية لتبقى مدينة
منوذجية.
نضطلع به ﳌصلحة مدينتنا.
كلمة وفاء لكبار الحازمّية ،وهم أهلنا كلمة امتنان لكّل منتقد بنّية بناءة،
وفخرنا ،عّزتنا وانتامؤنا ،الذين نعاود فبآرائكم نّتعظ وإّياها نحﱰم ،لنقوم
حملة تكرميهم ﰲ اﻷسابيع اﻷوﱃ من بتصحيح أّي هفوة قد تكون صدرت
الفصل الرابع ،ﻷّنهم يستحّقون مّنا بدون قصد .وﻷّن الشكر يديم النعم ،ﻻ
التقدير عﲆ مشوار حياتهم اﳌﲇء بّد من تحية شكر اﱃ كّل من يراسلنا
باﳌحّبة والعطاء ،اﳌثمر عوائل عﱪ صفحات التواصل اﻹجتامعي ويثني
متامسكة ،متعاضدة ،ومنتمية اﱃ هذه عﲆ عملنا ويشّد عﲆ أيدينا ،ويدعمنا
اﳌدينة الشامخة ،الحازمية.
لرنفع مستوى العمل يك تبقى حازمّيتنا
كلمة تشجيع لشباب الحازمّية ،الذين ﻻ «مدينة بتشوف حالك فيها».

جان الياس اﻷسمر
رئيس مجلس بلدّية الحازمية

كلمة تشجيع لشباب
الحازمّية ،الذين ﻻ
ينفّكون يقّدمون
المشاريع اﻹنمائّية،
ويزّينون المدينة اﻷبّية
بنبض الشباب وروح
التجّدد.
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شااط
مجّلة الحازمّية نقّد

A TASTE OF SUMMER
احتفال اللجان الشبابية

الرئيس جان الياس اﻷسمر والمختاران ايلي الغاوي وجورج عيراني يتوسطون المسؤول اﻹعﻼمي في بلدية الحازمية روي حرب واللجان الشبابية ،ويبدو في الصورة (من اليمين)
شربل كميد – مايا حاتم – جورج بني – شربل مسعد – ريما السمرا – تاتيانا عطلله – اليانا راشو – ايلي الشامي – كريستال راشو – غيتا مارون – أنطوني الغاوي –
كريستال غصين – ايلي كميد.

غّصت باحة القﴫ البلدي ﰲ الحازمية يوم السبت ﰲ
 2/7/2019باﻷهل واﻷصدقاء لﻺحتفال ببداية فصل
الصيف ،حيث نّظمت اللجان الشبابية ﰲ البلدية يوماً
ترفيهّياً بعنوان  A taste of summerتضّمن معرضاً
فنياً لﻸشغال اليدوية أضفى روحاً شبابية ممّيزة،
فتنّوعت أشغالهم بني اﳌونة القروية واﻷشغال اليدوية
من تطريز وزينة وحرفيات ،باﻹضافة اﱃ الكتب
والرسم وغريها الكثري ،كام تضّمن اليوم الﱰفيهي ألعاباً
لﻸطفال – كرمس –  – inﬂatable Gamesعروضاً
مسلية للحيوانات والدراجات – صاج وتحلية.

الرئيس جان اﻷسمر يتفقد المعرض والعارضين ،وتبدو في الصورة اﻵنسة نانسي ابو خليل.
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افتتح النهار الشبايب الرئيس جان الياس اﻷسمر برفقة التي تضفي رونقاً عﲆ صورة الحازمية الحضارية ،معتﱪاً
مختاري البلدة وعدد من أعضاء اﳌجلس البلدي ،وقد نّوه أّن بهم ومعهم تبقى الحازمية «مدينة بتشوف حالك
الرئيس بجهود اللجان الشبابّية ،وشكرهم عﲆ عطاءاتهم فيها»!
العدد  - 49الفصل 2019 - 3
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ن الشبابية
جاي
سا إتح اتللفال
شااط
مجّلة الحازمّية نقّد

المشاركة في
مهرجانات اﻷرز الدولية
دأبت بلدية الحازمية عﲆ تقديم اﻷفضل ضّم عدداً من اﳌمثلني الكوميديني ﰲ
ﻷبنائها ،فكانت السباقة ،عﲆ مّر السنني ،لبنان ،وذلك يوم السبت ﰲ .13/7/2019
بإقامة اﳌهرجانات السنوية ،واستضافة
كبار نجوم الفن ﰲ لبنان.
ولهذه الغاية ،انطلقت الباصات من امام
البلدية باتجاه أرز الرب ،حيث كان
ﴏح للحازمية مشاركة فّعالة ،متّيزت بالجو
وﻷّن اﻷولوية دامئاً للشباب ،كام ّ
رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس الشبايب اﳌرح.
اﻷسمر ،وبخطوة تقديرية لكّل الجهود
التي تبذلها اللجان الشبابية ،دعت بلدية وﰲ نهاية الحفل رفعت اللجان الشبابية
الحازمية مجموعة واسعة من الشباب كتاب شكر اﱃ بلدية الحازمية بشخص
والصبايا للمشاركة ﰲ مهرجانات اﻷرز رئيسها عﲆ كّل الدعم واﳌحبة والرعاية
الدولية – حفل  Smile Lebanonالذي التي يحيطهم بها.

وفد من اللجان الشبابية مع النائبة ستريدا جعجع
|6
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مجّلة الحازمّية نشاطات اللجان الشبابية

عيد إرتفاع الصليب

الصف اﻷول (من اليمين) :طوني تابت – ميﻼد اﻷسمر – م .لبيب حرفوش – اﻷب نبيل صليبا – اﻷب جورج بدر – اﻷخت كاميليا قزي – السفير البلغاري –
الرئيس جان الياس اﻷسمر – اﻷب ميشال كيروز – هوفل بربريان – اندره الشامي – المختار ايلي الغاوي – جورج مهنا – روي حرب – ايلي كميد
الصف الثاني (من اليمين)  :ايلي الشامي – مايك روفايل – نانسي ابو خليل – شربل كميد – غيتا مارون – جورج بني – انطوني الغاوي.

ﳌ ن ا س ب ة ع ي د ار ت فا ع ا ل ص ل يب  ،د عت
ا ل ل ج ا ن ا ل ش ب ا بّي ة ﰲ ب ل د ي ة ا ل ح از م ي ة
اﻷ ه ل و اﻷ ص د ق ا ء ا ﱃ ح ف ل إ ض ا ء ة
ا لص ل يب و ا ل ش ع ل ة ﰲ ب ا ح ة ا ل قﴫ
ا ل ب ل د ي ل ي ل اﻹ ث ن ني ﰲ  1 6 / 9 / 2 0 1 9؛
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و ل ل م ن ا س ب ة حﴬ ر ئ يس وأ ع ض ا ء
ا ﳌ ج ل س ا ل ب ل د ي و م خ ت ار ي ا ل ب ل د ة
و ل ج ن ة ت ج ا ر ا ل ح از مّي ة و ف ع ا لّي ا ت ه ا
ور ئ ي س ة ث ا ن و ي ة ا ل س ي د ة ل لر ا ه ب ات
اﻷ ن طو ن ي ات اﻷ خت ك ا م ي ل ي ا قز ي

و ك ه ن ة ر ع ا ي ا ا ل ح از م ي ة و ح ش د ك ب ري
م ن ا ل ح از م ي ني .
تو ّج ه ا لر ئ يس ج ا ن ا ل ي اس اﻷ س م ر
بداية اﱃ اللجان الشبابية بالتهنئة
ع ﲆ ا ل ف كر ة ا ﳌ مّيز ة  ،و ش ّد ع ﲆ

كشافة لبنان يحرسون الصليب ويشاركون في التنظيم.

يدهم ل تقد يم اﳌزيد من ا ل نش اط ات
ا ل ث ق ا ف ي ة و ا ل ف ن ي ة و اﻹ ج ت ام ع ي ة ﻷ ن ه م
ه م ن بض ا ﳌ س ت ق ب ل و د م ا ل ح از م ي ة ،
ث ّم ش ك ر ا ل ك ش ا ف ة ع ﲆ ا ﳌ س ا ه م ة ﰲ
ا ل ت ن ظ ي م و ض ب ط اﻷ مو ر و ب ع د ه ا

أ ط ل ق م ع ا لر س م ي ني ا ل ح ف ل ح يث ( ك ا ه ن ر ع ي ة م ا ر رو كس ) ا ل ح اﴐ ي ن
ار ت ف ع ا ل ص ل يب ب طو ل ار ب ع ة أ م ت ا ر ا ل ذ ي ن ش ار كو ا ﰲ ح ف ل ع ش ا ء قرو ي
وأﴈ ء ﰲ ب ا ح ة ا ل قﴫ ا ل ب ل د ي  ،و ت ّم ت كّل ل برو ح ا ﳌ ح ب ة و ا ل ع ا ئ ل ة .
و ق د ا ل ش ع ل ة ل ل ح ف ا ظ ع ﲆ ا لﱰ اث .
ب ع د ه ا ب ار ك اﻷب م ي ش ا ل كريو ز  #ا ل ح از م ي ة _ ب ت شوف _ ح ا ل ك _ ف ي ه ا
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مجّلة الحازمّية نشاطات رياضية

اللجنة الرياضية

<<

المشاركة في سباق دياتلون  -سلعاتا

شارك فريق  Hazmieh SBR Teamﰲ سباق
 Duatlonﰲ سلعاتا الذي نّظمه نادي elite
بالتعاون مع قيادة الجيش وبلدّية سلعاتا يوم
اﻷحد الواقع فيه  ،14/7/2019وقد حّل ﰲ
اﳌرتبة الثالثة ﴍبل جحا (فئة الرجال بني سّن
 20و 29سنة) ،وﰲ اﳌرتبة اﻷوﱃ صﻼح رباح
(فئة الرجال بني سّن  35و 39سنة).
هنأ رئيس اﳌجلس البلدي ﰲ الحازمية السيد
جان الياس اﻷسمر شباب اللجان الرياضية
عﲆ متّيزهم ﰲ اﻷداء والفوز الساحق الذي
يحققونه ﰲ كّل السباقات التي يشاركون
فيها ،كام شكر منسق اللجنة الرياضية ايﲇ
الشامي عﲆ كّل جهوده ،واضعاً إمكانيات
بلدية الحازمية دوماً بتصـّرف شبابها لتحقيق
كل اﻵمال والطموحات ،داعياً جميع شباب
اﳌدينة لﻺنضواء ﰲ اللجان النشيطة التي
تعمل عﲆ بث الروح الشبابّية ﰲ قلب
الحازمية ،البلدة والبلدية.
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المشاركة في سباق دياتلون  -بحمدون

اﻷحد 28/7/2019 :يوم النجاح الرياﴈ
لشباب الحازمية بامتياز.
شارك فريق  Hazmieh SBR Teamﰲ
سباق دياتلون بحمدون الذي نّظمته
جامعة  AUSTبالتعاون مع بلدية
بحمدون ونادي الهومنتمن ،وكان
الفريق مؤّلفاً من ثﻼث متباريني
منفردين وهم د.جورج متى ،ﴍبل جحا
وإيﲇ ﴍبل الشامي.
كام شارك صﻼح رباح ﰲ ترياثلون سّد
شﱪوح الذي نّظمه نادي  eliteبالتعاون
مع قيادة الجيش ،وحّقق اﳌركز اﻷّول
من فئة الرجال بني سّن  35و 39سنة،
واﳌركز الثاين بني جميع اﳌتسابقني.
حّقق ﴍبل جحى اﳌركز الثالث من فئة
الرجال بني سّن  20و 29سنة.
أّما إيﲇ ﴍبل الشامي فقد حّقق أيضاً
اﳌركز الثالث من فئة الرجال بني سّن 30
و 34سنة.
والدكتور جورج مّتى حّل ﰲ اﳌركز الّرابع
من فئة الرجال فوق سّن  50سنة.
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مجّلة الحازمّية اللجنة الرياضية

<<

المشاركة في سباق ترياتلون  -صيدا

اﻷحد ﰲ اﻷول من أيلول 2019
تستمر اللجنة الرياضّية الشبابّية بحصد
الجوائز واﳌيداليات عﲆ نطاق لبنان ،فقد
شارك  Hazmieh SBR Teamيوم اﻷحد
 1/9/2019ﰲ سباق ترياثلون صيدا الدوﱄ
الذي نّظمته جمعية ماراتون صيدا الدوﱄ
بالتعاون مع بلدية صيدا وتحت إﴍاف
اﻹتحادين اللبناين واﻵسيوّي للﱰياثلون.
وكان الفريق مؤّلفاً من أربعة متبارين
منفردين وهم صﻼح رباح ،اﳌدّرب بشري نﴫ
و ﴍبل جحى ﰲ سباق الﴪعة اﳌؤّلف من
 750مﱰ سباحة20 ،كيلومﱰ عﲆ الدّراجات
و 5كيلومﱰ ركض.
أّما إيﲇ ﴍبل الشامي فقد رفع مستوى
التحّدي هذه اﳌّرة اﱃ اﳌسافة اﻷوﳌبية اﳌؤّلفة
من  1500مﱰ سباحة 40 ،كيلومﱰ عﲆ
الدّراجات و  10كيلومﱰ ركض ،وقد أنهى
اﳌسافة اﻷوﳌبية للمّرة اﻷوﱃ ﰲ مسريته بثﻼث
ساعات ،وهذا بحّد ذاته ُيعتﱪ إنجازاً رياضّياً
عﲆ الصعيد اﳌحّﲇ.
 | 12العدد  - 49الفصل 2019 - 3

حّقق صﻼح رباح اﳌركز الثالث من فئة واﻹنجازات ،معتﱪاً أّننا نركض جميعاً من
أجل مصلحة الحازمية ورفع اسمها عالياً،
الرجال بني سّن  30و 39سنة.
وﴍبل جحى اﳌركز الثاين من فئة الرجال وقد جّدد دعم البلدية الدائم لهم ﰲ
مسريتهم الرياضّية.
بني سّن  20و 29سنة.
هّنأ الرئيس جان الياس اﻷسمر اللجنة
الرياضّية عﲆ اﳌيداليات اﳌكتسبة  #الحازمية_بتشوف_حالك_فيها

LABORA NEEDS YOU

أقام مكتب ﻻبورا ﰲ ساحل اﳌنت الجنويب ،بواسطة اﻵنسة كاترين
بصيبص ،إجتامعاً توجيهياً ﰲ بلدية الحازميه يوم اﻹثنني
 15/07/2019حيث دعا الشباب اﳌحﲇ ليك يتقّدموا بتعبئة طلب
توظيف ﰲ القطاعني العام والخاص ،وهم طﻼب متخرجني حديثاً
وأفراد يعانون من البطالة ،وقد شمل هذا اﻹجتامع دورة تدريبية
حول كيفية تحضري السرية الذاتية بطريقة محﱰفة مام يؤدي اﱃ
تعزيز فرص التوظيف.
وكان قد سبق ﳌكتب التوظيف ﻻبورا – اﳌنت الجنويب أن نﴩ اﻹعﻼن
التاﱄ الذي ﻻ تزال سارية مفاعيله:

إذا كنت طالب عمل أو تبحث عن موظفني ضمن نطاق بلديات
ساحل اﳌنت الجنويب تواصل معنا طيلة أيام اﻷسبوع (من اﻹثنني
للجمعة) من الساعة  8ص ولغاية الساعة  5ب ظ لنتمكن من
اﳌساعدة وتعبئة اﻹستامرة الﻼزمة من قبلكم.
الخليوي81-02 19 04 :
الﱪيداﻹلكﱰوينsmcmoffice@laboraonline.com :
برنامج «  » Labora need youلتوجيه وتدريب وتوظيف أكﱪ
عدد من الشباب أطلقته جمعية ﻻبورا بالتعاون مع «إتحاد بلديات
ساحل اﳌنت الجنويب».
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يار روكس
دم
س إتحتعيفال
مجّلة الحازمّية إقحّدتافاﻻ

إحتفاﻻت عيد مار روكس
ﳌناسبة عيد القديس روكز ،شفيع الحازمية (البلدة والبلدية)
أقيم مساء اﻷربعاء  15/8/2018قداساً احتفالياً ﰲ كنيسة مار
روكس ترأسه سيادة اﳌطران بولس مطر وعاونه فيه كاهنا
الرعية ،اﻷب ميشال كريوز واﻷب اميل داغر ،مبشاركة عدد كبري
من كهنة رعايا الحازمية وحضور اﳌجلس البلدي ،رئيساً وأعضاء،
ومختاري البلدة وفعالياتها ،ومئات اﳌؤمنني من أبناء الرعية.
تﻼ الذبيحة اﻹلهية عشاء محبة ﰲ باحة الكنيسة ،ضّم أهل
الحازمية وسكانها ،حيث عايدوا بعضهم بعضاً وخصوصاً من
يحمل اسم روكس ويتخذه له شفيعاً.
وكان قد سبق ذلك حفل العشاء السنوي اﳌنظم من قبل لجنة
وقف الرعية وقد ضّم عدداً كبرياً من ابناء البلدة والرعية.
كل عيد وأنتم بألف خري

من اليمين :الرئيس جان الياس اﻷسمر – المحامي روكز الفغالي – سيادة المطران بولس عبد الساتر –
اﻷب ميشال كيروز – سعادة النائب آﻻن عون.
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خﻼل العشاء السنوي الذي نظمته لجنة وقف رعية مار روكس – الحضور وقوفاً للنشيد الوطني اللبناني.
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مجّلة الحازمّية قّداس إحتفالي

إحتفاﻻت عيد مارت تقﻼ

في استقبال سيادة المطران بولس عبد الساتر ،ويبدو في الصورة اﻷب جورج بدر – اﻷب روني معتوق – الرئيس جان الياس اﻷسمر – النائب د .ناجي غاريوس.

احتفلت رعية مارت تقﻼ الحازمية بعيد شفيعتها ،وشفيعة
الحازمية ،القديسة تقﻼ – أوﱃ الشهيدات يوم اﻻثنني ﰲ
 ، 23/9/2019حيث ترأس الذبيحة اﻹلهية سيادة اﳌطران بولس
عبد الساتر يعاونه كاهني الرعية الخوري جورج بدر واﻷب روين
معتوق.
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أّم اﳌؤمنون الكنيسة بأعداد هائلة ،وكان عﲆ رأسهم نواب
اﳌنطقة ،اﻷم نزهة الخوري (رئيسة جمعية الراهبات اﻷنطونيات)،
رئيس وأعضاء مجلس بلدية الحازمية ،مختاري البلدة ،رئيس
وأعضاء لجنة التجار ،مدراء اﳌدارس ،فعاليات البلدة وحشد كبري
من الشخصيات واﻷهل واﻻصدقاء.

تﻼ القداس عشاء محبة ضّم عائلة الحازمية الكﱪى،
مبختلف رعاياها وانتامءاتها؛ وقد متنى الرئيس جان
الياس اﻷسمر أن تبقى الحازمية عامرة باﻷعياد وأن
تبقى عني القديسة تقﻼ ساهرة عﲆ إعﻼء شأن
مدينتها لتبقى مدينة «بتشوف حالك فيها».
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مجّلة الحازمّية

تكريم

تكريم اﻷم نزها الخوري

شارك رئيس واعضاء مجلس بلدية الحازمية ومختاري البلدة
ورئيس لجنة التجار وحشد من فعاليات الحازمية يوم السبت ﰲ
 3/8/2019بتقديم التهاين لﻸم الرئيسة نزها الخوري ﳌناسبة
انتخابها رئيسة عامة لجمعية الراهبات اﻷنطونيات ﰲ ثانوية
السيدة  -الحازمية ،وقد كانت كلمة لرئيس اﳌجلس البلدي السيد
جان الياس اﻷسمر ،جاء فيها:
«تغادرون اليوم الحازمّية الحبيبة بعدما أمضيتم فيها نحو خمسة
وثﻼثني عاماً ساهمتم فيها بإعﻼء شأن اﳌدرسة التي توّليتم إدارتها
ورئاستها ،فأعليتم بالتاﱄ الشق الثقاﰲ ﰲ الحازمية واسم مدينتنا،
وكنتم ﴍكاء لنا ،عﲆ طريقتكم الخاصة ،ﰲ ايصال اسم مدينتنا
الحبيبة اﱃ ما هو عليه اليوم من متّيز ورقي وحضارة.
تغادرون مدرستكم التي حملتم هّمها وحملت اسمكم طوال
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السنوات اﳌاضية ،وتنتقلون اﱃ منصب أعﲆ ﻷّن الرّب أرادكم فيه
لخدمة كنيسته والرهبنة ،وهو اﻷعلم بوزناتكم التي أفاض بها
عليكم من علم ،وثقافة ،وحسن إدارة واقتصاد وتواصل ،ومحّبة
وتسامح ،وانفتاح ،ورؤيا عميقة ،وغريها الكثري التي يطول ذكرها.
اﻷم الرئيسة نزها الخوري،
باسم الحازمية ،بلدة وبلدية ،ومعنا مختاري البلدة ولجنة تجارها،
نهنئكم عﲆ اﳌنصب الجديد الجدير بشخصكم وشخصّيتكم،
ونثّمن غالياً مشواركم اﳌهني الراقي ﰲ مدينتنا ،ونفخر بأّننا كّنا
عﲆ تواصل وتعاون معكم ،وسنبقى!
كام نتمنى لكم مسرية مهنّية وروحّية جديدة ملؤها النجاح
واﻹزدهار الذي تستحقونه ،مع أملنا الدائم وثقتنا اﻷكيدة بأن
تبقى الحازمّية ،مؤسسة وبلدة ،تحت رعايتكم واهتاممكم».

حفل سفارة الباراغواي

شهد رئيس اﳌجلس البلدي ﰲ الحازمية السيد جان الياس اﻷسمر
عﲆ حفل تسلم وتسليم صك ملكية السفارة الباراغوانية يوم
الجمعة الواقع فيه  26/7/2019خﻼل حفل ضّم حشداً من ابناء
الجالية الباراغوانية ﰲ لبنان والفعاليات.
وﰲ التفاصيل ،أصبحت اﻷرض التي يقع عليها مقر السفارة ضمن

نطاق الحازمية البلدي ملكاً رسمياً لدولة الباراغواي بعدما قّدمتها
هيئة الصداقة اﳌشﱰكة لها ،وتّم تسليم صك اﳌلكية اﱃ كّل من
وزير خارجية الباراغواي  Luis alberto castiglioni Soriaوسفري
البارغواي ﰲ لبنان .Osvaldo Adib Bittar Vicioso
#الحازمية_خطوة_نحو_العاﳌية
العدد  - 49الفصل 19 | 2019 - 3

مجّلة الحازمّية

معرض

معرض بلغاريا :عاصمة الثقافة العالمية
ﳌناسبة العيد الوطني لجمهورية بلغاريا ،واحتفاًﻻ
مبدينة بلوفديف (العاصمة الثقافية للعام )2019
استضافت بلدية الحازمية معرضاً باسم «عنوان
الفن» ﳌجموعة رّسامني من بلغاريا يوم اﻻثنني
الواقع فيه 16/9/2019ﰲ القاعة العلوية فﲇ
القﴫ البلدي بحضور سعادة سفري بلغاريا بويان
باليف واﳌجلس البلدي ﰲ الحازمية (رئيساً
وأعضاء) ومختاري البلدة ولجنة تجارها وفعالياتها
وحشد من أفراد السلك الديبلوماﳼ وكهنة رعايا
الحازمية ومدراء اﳌدارس ومجموعة من خّريجي
جامعات بلغاريا اﳌقيمني ﰲ لبنان.

(من اليمين) المختار ايلي الغاوي – المفوض خليل ابو صافي – شربل كميد – الرئيس جان الياس اﻷسمر – السفير البلغاري – السيدة حنان الهبر (مسؤولة مكتب التنمية المحلية) –
جورج مهنا – المفوض شربل النبي – المحرر جوزف النبي – اﻵنسة نادين ابو صافي.

بداية الحفل مع كلمة ترحيبية لرئيس اﳌجلس البلدي ﰲ
الحازمية السيد جان الياس اﻷسمر شّدد فيها عﲆ اﻹنفتاح الذي
تعيشه الحازمية اليوم التي ﻻ تعﱰف بحدود إﻻ للعقل والقلب،
مستذكراً الزيارة التاريخية لرئيس الجمهورية البلغارية اﱃ
بلدية الحازمية ،تلتها كلمة شكر لسعادة سفري بلغاريا  ،نّوه
فيها بإنجازات الحازمية التي اعتﱪها مثاًﻻ للعمل ﰲ الشأن
العام ،وُعرض بعدها فيلًام وثائقياً عن السياحة ﰲ بلغاريا ،كام
كانت كلمة شكر ﳌمثلة خريجي بلغاريا ﰲ لبنان السيدة اميان
ابو الحسن ،وزّينت عازفة القانون صوﰲ الزين السهرة
مبقطوعات طربّية.
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كلمة رئيس اﳌجلس البلدي ﰲ الحازمية -
السيد جان الياس اﻷسمر
«سعادة السفري البلغاري ﰲ لبنان
كهنة رعايا الحازمية اﻷجﻼء
مسؤولو مدارس الحازمية
مسؤولو اﻷحزاب اللبنانية
زمﻼيئ أعضاء اﳌجلس البلدي ،مختارا الحازمية ولجنة تجارها
اﻷهل واﻷصدقاء
نجمُة اﳌدائِن  ...حازمّيُتنا
أبّيٌة  ...شامخٌة  ...نقطُة إلتقاِء اﳌناطق اللبنانية ،وهمزُة وصِل

الرئيس جان الياس اﻷسمر يتفقد المعرض مع السفير البلغاري واﻷخت كاميليا القزي.

العاصمة ،قلُب لبناَن النابض بﴩاييِنه اﳌتفّرعة...
إّنها حازمّيـُتنا ،التي أردناها أن تخطَو دوماً خطوًة ثابتة نحو غٍد
مﴩق ،ﻻ بل نحو العاﳌّية!
الحازمية ،اﳌنطقة الوادعة التي صارت مدينًة تضاهي بتطّورها
كﱪى اﳌدن ،تفخرُبأنها استقبلت ﰲ العام الحاﱄ رئيَس الجمهورية
البلغارية ﰲ زيارٍة للقاء الجالية البلغارية وخّريجي جامعات
بلغاريا ﰲ لبنان ،كام فتحنا صدَر مجلِسنا ﳌعاﱄ وزيرة الداخلّية
والبلديات ولسفراء ونواب وقناصل وإعﻼميني وكّتاب ورّسامني
وجامعيني من لبنان ومختلِف العواصم العاﳌّية.
وﻷّن الفَن لغٌة توّحُد الشعوَب ،وﻷّن الرسَم يوّحُد كﱠل اللغات ،وﻷّن

اﳌوسيقى تنعُش كﱠل اﻷفئدِة من دون حدود،
وﻷّننا ﻻ نعﱰُف بحدوٍد إﻻ للعقِل والقلب،
َترانا اليوَم مجتمعني لنحتفَل أّو ً
ﻻ برّسامني من مدينة PLOVDIV
البلغارية التي هي عاصمُة الثقافة العاﳌية للعام  ،2019ولنتذّوَق
رقﱠي العزِف عﲆ القانون مع الفنانة صوﰲ الزين ،ولنتابَع احتفاﻻِتنا
بتقاليِدنا اللبنانية ﳌناسبة عيد ارتفاع الصليب ،فندعوُكم لعشاٍء
قروي مجاين وحفِل إضاءِة الصليب ورفِعه ﰲ باحِة البلدية لتتزاوَج
الحضارات والتقاليد ﰲ الحازمية ،قلُب لبنان ،واﳌدينة العاﳌّية.
أيها اﻷعزاء،
إّن اسَم حازميِتنا يعني حاووزاً للمياه ،لذلك تفيُض مدينُتنا اليوَم
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ضت
مجّلة الحازمّية اجمتعمراعا

تطّوراً منبثقاً من عراقِة القناطر وأصالِة نهِر بريوت ،ومتﴤ ُقدماً،
ٌمحّملًة باﻹنجازاِت واﻷفكار ومزيٍد من اﻷحﻼم ،لتبقى كام
عَهدمتوها «مدينة بتشوف حالك فيها!»
ض ونﱠفذ هذه النشاطات الثقافية،
شكراً لكّل من صﱠمم وح ﱠ
ونخّص بالشكر مكتب التنمية اﳌحلية واللجان الشبابية ﰲ بلدية
الحازمية،
شكراً لحضوِركم جميعاً
واﱃ اللقاء ﰲ مناسبات مثمرة قادمة...
عشتم...
عاشت بلغاريا ...عاشت الحازمية...
عاش لبنان!».
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كلمة السيدة اميان ابو الحسن – خريجي جامعات بلغاريا
سعادة سفري بلغاريا،
سعادة السفراء والديبلوماسيني،
حضة رئيس وأعضاء بلدية الحازمية،
السيدات والسادة ،الزميﻼت والزمﻼء،
أيها الحفل الكريم،
طلبنا العلم ﰲ بلغاريا ،فحملنا الشهادة والثقافة واللغة والتقاليد
البلغارية.
باسم جمعية خريجي جامعات ومعاهد بلغاريا ﰲ لبنان،
نشكر بلغاريا دولة وشعب عﲆ احتضاننا ،وإعدادنا منوذجاً رائداً،
وتسليحنا بأفضل اﳌناهج التعليمية ﰲ أكرث الجامعات متيزاً .فبات
العديد من خريجي بلغاريا يتبوؤون مراكز مهمة ﰲ القطاعني العام
والخاص.
كام نشكر بلدية الحازمية العريقة عﲆ استضافة هذا اﻻحتفال
الوطني الكبري مبناسبة استقﻼل بلغاريا وتحريرها من الهيمنة
العثامنية التي دامت خمسة قرون متاما كام دامت ﰲ تاريخ لبنان،
واﻻحتفال الثقاﰲ بتسمية مدينة  PLOVDIVعاصمة الثقافة ﰲ
أوروبا للعام .2019
ومبناسبة عيد الصليب ،خالص التهاين والتباريك بهذا اليوم اﳌقدس،
وكل عيد صليب وأنتم بألف خري.
الحازمية 16 / 9 / 2019
اميان ابو حسن

كلمة السيدة تانيا بانكوفا Hebros art -

ثﻼثة عﴩ رؤيا للفن
اعتباًرا من  1كانون الثاين  ،2019تحمل بلوفديف (بلغاريا)
وماتريا (إيطاليا) لقب عاصمة الثقافة اﻷوروبية ﳌدة عام واحد.
يهدف معرض «هﱪوسارت» ﰲ لبنان اﱃ نﴩ الفن
والثقافة البلغارية ،عﱪ إﴍاك خﱪاء الفن البلغار ليك تصل
رسائل اﳌبدعني والقيم اﻷوروبية إﱃ أوسع جمهور.
يقّدم اﳌعرض ،بلوفديف وبلغاريا ،من خﻼل عيون 13
فناًنا رمزًيا ميثلون الحياة الفنية ﻹحدى أقدم اﳌدن
اﳌأهولة عﲆ هذا الكوكب – اﳌدينة السادسة ﰲ العامل.
تعود تسمية هذا اﳌعرض اﱃ أحد اﻷسامء القدمية لنهر
ماريتزا  -هيﱪوس ،الذي يتدفق بني التﻼل السبعة النابضة
بالحياة ﰲ اﳌدينة.
يطلق عﲆ بلوفديف «مدينة الفنانني» ﻷن مناخها الفريد
من نوعه ،استقطب العديد من الفنانني عﱪ آﻻف السنني
ومنحهم اﻹلهام والدافع لخلق أعامل مميزة بأنواع وأمناط
مختلفة .يستعيد هدا الﱰاث الثقاﰲ اﻷلفي الحياة ﰲ
لوحات الفنانني الذين تأثروا مبدينة بلوفديف.
تعد الثقافة والفن الجﴪ اﻷنسب لتعزيز والحفاظ عﲆ
العﻼقات الودية بني بلغاريا ولبنان من قبل النخب
الفكرية واﳌهنية ﰲ كﻼ البلدين واﱃ العﻼقات اﳌتينة التي
بنيت عﲆ مر السنني.
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مارعاكاتت إجتماعية
جتش
مجّلة الحازمّية ام

<<

سفير أوكرانيا
في بلدية الحازمية

ضمن خطة اﻹنفتاح اﳌعتمدة عﲆ مختلف العواصم العاﳌية،
التقى رئيس اﳌجلس البلدي ﰲ الحازمية السيد جان الياس
اﻷسمر ،يوم الجمعة الواقع فيه  ،20/9/2019سفري دولة
أوكرانيا ﰲ لبنان السيد ايهور أوستاش وتباحثا سوياً ﰲ سبل
التعاون اﳌرتقب لتبقى الحازمية ﰲ خطوات سباقة نحو
ا لع اﳌ ية .
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كلمة
اﻷب ايليا متري

شاارعاكاتت إجتماعية
مجّلة الحازمّية اجمتم

<<

معرض الفنان عصام رحال
و حفل إطﻼق ألبوم الفنانة جاهدة وهبه

بناء عﲆ تكليف رئيس مجلس بلدية الحازمية السيد جان الياس
اﻷسمر لنا لتمثيله واﳌجلس البلدي ﰲ عدد من اﳌناسبات نفيدكم
مبا يﲇ:
 - 1معرض لوحات الفنان عصام يوسف رحال يوم الخميس الواقع
فيه  4/7/2019ﰲ ثانوية السيدة للراهبات اﻷنطونيات (الحازمية –
الجمهور) الذي متّيز بلوحات زيتّية معّﱪة من مختلف القياسات،
وكان الحضور ممّيزاً من راهبات وفعاليات ،وقد أرسل للرئيس
وللمجلس البلدي كل التحيات واﻻحﱰام.
 - 2حضور افتتاح قسم التوليد اﳌعاد ترميمه وذلك عند الساعة
الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه  4/7/2019ﰲ قاعة

اﳌحاﴐات ﰲ مستشفى قلب يسوع ،حيث كان تكرمياً ﻷطباء قسم
التوليد ،واﻹعﻼن عن افتتاح مبنى جديد تﲆ ذلك حفل كوكتيل.
 - 3اﳌشاركة ﰲ حفل إصدار ألبوم غنايئ جديد بعنوان «أرض
الغجر» للفنانة جاهده وهبه  10/7/2019ﰲ متحف ﴎسق –
اﻷﴍفية ،حيث جاء الحضور كثيفاً من سياسيني وإعﻼميني وفنانني
وممثلني ،تﻼه حفل كوكتيل راٍق ﰲ باحة اﳌتحف.
شاكرين لكم ،حﴬة الرئيس ،ثقتكم ،عﲆ أمل أن نكون عند حسن
ظنكم
بكل احﱰام
رميا خليفه بربريان

<<
اللجنة الشبابية
رعية سيدة
اﻹنتقال بسابا
أوفد رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس
اﻷسمر مجموعة من اللجان الشبابّية لتمثيله
واﳌجلس البلدي ﰲ الحفل الذي اقامته رعية
سيدة اﻻنتقال بسابا ﳌناسبة عيد السيدة ﰲ
16/8/2019
ويبدو ﰲ الصورة :ﴍبل كميد – جويل مدلج –
ﴍبل مسعد – نانﴘ ابو خليل – ريتا ﳌع –ايﲇ الشامي  -انطوين الغاوي
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مجّلة الحازمّية ا اجلمتممي
شاﻼرعيادعتممّيزة

<<

غابة الحازمية

ﻷن البيئة من اولويات بلدية
الحازمية ،تّم تحويل الفسحة الكائنة
تحت جﴪ الشفرولية مبساحة حواﱄ
 10.000م م اﱃ غابة تضّم عدداً كبرياً
من اﻷشجار والنباتات الحرجية التي
تتم صيانتها بعناية بالغة ،وتتم
الدراسة حالياً ﻻفتتاح هذه الغابة
اﳌستحدثة ،بعد تجهيزها بالكامل
مبعدات عزل للصوت والتلوث،
واﳌحافظة عﲆ النظافة والثقافة
والﱰاث ﰲ هذه الغابة.
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<<

الفرز في المصدر :بين اﻷمس واليوم

 :2015 – 2014أزمة النفايات تﴬب لبنان
لكن بلدية الحازمية كانت السّباقة حينها ﰲ طرح موضوع الفرز من
اﳌصدر بكّل التسهيﻼت الﻼزمة ،وقد تجاوب أهل الحازمية بنسبة
كبرية ،وكانت النتيجة شوارع خالية من النفايات ونظيفة ،تليق
مبرور الحازميني وضيوفهم.
 :2019نستكمل معكم عملية الفرز
حيث تقوم اللجان الشبابية ﰲ بلدية الحازمية بالتعاون مع الكشافة
واﳌجتمع اﳌدين ،مزّودين ببطاقات خاصة ،بزيارات اﱃ جميع اﻷبنية،
وفقاً لتقسيامت الشوارع اﳌعتمدة ،يقومون خﻼلها بإعادة تفعيل
الدعوة ليكون الفرز ﰲ اﳌصدر شامًﻼ ،ﻻ سيام بعد تخصيص ﴍكة
سيتي بلو شاحنة خاصة لرفع النفايات اﳌفروزة ايام اﻻثنني ،اﻷربعاء
والجمعة من كل أسبوع؛ عﲆ أن تقوم بلدية الحازمية بتقديم
مستوعب أحمر مجاناً لكّل مبنى يلتزم بالفرز.
#معكم_نستكمل_النجاح
#الحازمية_بتشوف_حالك_فيا
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تا
مجّلة الحازمّية ا امجلنتمامياوﻼعفادين

«منا وفينا» بقلم المختار إيلي الغاوي
شهادة تقدير للسيد طانيوس زكريا
عيد في مستشفى اوتيل ديو عام
 1946لخدماته كممرضى يومذاك

عبدو مونس يوم
كان شاب

المختار إيلي الغاوي

آل عبده مونس  -سجل 70

أىت السيد عبده مونس الحازمية عام  1930وهو اﳌولود ﰲ
الشياح عام .1912
متزّوج من السيدة ناديا فغاﱄ ،ولهام من اﻷوﻻد أحد عﴩ ولداً
( 7شباب و  4بنات) بسبب حّبه لﻸوﻻد ،وأبناؤه هم طانيوس –
الياس – روكز – مخايل – بشاره وموريس ،متزوجون ولديهم
أوﻻد ،أّما جورج فام زال عازباً؛ وبناته هّن مارسيل ،وايفيت

 /ماروني

وجورجيت وفيوليت وجميعهّن متزّوجات لّهن أوﻻداً.
انخرط السيد عبده مونس بداية بالجندرما عﲆ أيام
اﻻنتداب الفرنﴘ ،وعمل بعدها ﰲ حقل النجارة عند السيد
جرجس دعيبس فﱰة طويلة.
كان طوال حياته مستقيم الرأي وذو سمعة عطرة لكل من
عرفه ،وما زالت سريته تذكر حتى يومنا هذا.

عبدو مونس يوم كان شاب

صورة تجمع عبدو مونس مع رفاقه في الجندرما ايام اﻻنتداب الفرنسي
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من ارشيف المختار ايلي الغاوي

صك ملكية يعود الى العام 1895

اليوبيل الذهبي للعصفورية .1950

صك ملكية يعود الى العام .1930

وثيقة تاريخية صادرة عن وكيل وقف مار روكس السيد نجيب الياس لمع تثبت امتﻼك
السيد ادوار ايوب صفير لمدفن في الحازمية عام  1936مثبتة لدى مطرانية بيروت
المارونية في 1936-10-2
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مجّلة الحازمّية تقاريرنا

التفصيﻼت

التقرير المالي
الواردات
متوز

رسم عﲆ القيمة التأجريية (س)
167,339,000
رسم عﲆ القيمة التأجريية غري سكن (غ)
156,640,000
رسم صيانة اﳌجارير واﻻرصفة
85,988,000
رسم اﳌواد القابلة لﻼنفجار
200,000
رسم ترخيص لﻼعﻼنات الدامئة واﳌؤقتة
30,000
رسم الﱰخيص بالبناء
26,805,000
عﻼوة عﲆ رسم الﱰخيص بالبناء لقاء استعامل اﻻمﻼك العامة البلدية 1,341,000
عﻼوة عﲆ رسم الﱰخيص بالبناء لﻼنفاق ﰲ اوجه محددة
2,681,000
رسم انشاء مجارير وارصفة
1,318,000
رسم استثامر ﻻماكن اﻻجتامع واندية اﳌراهنات
رسم استثامر لﻼعﻼنات الدامئة
1,533,000
رسم استثامر ﳌحﻼت ومحطات توزبع اﳌحروقات السائلة
700,000
رسم ﻻعطاء اﻻفادات والبيانات والدروس الفنية
40,000
غرامة تأخري
5,031,000
محسومات الﴫف من الخدمة +عائدات غري ملحوظة
7,052,000
رسم التعمري مع الغرامة
163,000
اﳌجموع
456,861,000

رصيد بلدية الحازمية لدى
مصرف لبنان كما
ورد في 30/9/2019
بلغ  27.061389.456ل ل
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آب

423,482,000
1,009,169,000
351,136,000
2,556,000
30,000
6,009,000
302,000
601,000
289,000
200,000
3,655,000
967,000
88,000
18,596,000
5,306,000
415,000
1,822,801,000

أيلول

الفصل الثالث

395,463,000
1,602,701,000
468,449,000
150,000
30,000
8,069,000
404,000
807,000
392,000
300,000
3,702,000
350,000
28,000
8,780,000
9,000,000
401,000
2,499,026,000

986,284,000
2,768,510,000
905,573,000
2,906,000
90,000
40,883,000
2,047,000
4,089,000
1,999,000
500,000
8,890,000
2,017,000
156,000
32,407,000
21,358,000
979,000
4,778,688,000

التفصيﻼت

التقرير المالي
الصادرات

تعويضات الرئاسة (رئيس ونائب رئيس مسددة خﻼل الفصل )3/2019
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
ﴍاء اﻻليات
مكافحة الحﴩات
لوازم التنظيفات
اﳌحروقات
بدل استهﻼك الكهرباء
بدﻻت اشﱰاك اﳌياه
صيانة الطرق العامة
انشاء الطرق العامة واﻻقنية واﻻرصفة
انشاء الحدائق العامة
نفقات الدروس
مساعدة اﳌعوزين
مساعدة اﻻوقاف الخريية
اﳌساهمة ﰲ النشاطات اﻻجتامعية
اﻻستقباﻻت
اﻻحتفاﻻت واﳌهرجانات
رسوم الدعاوى واﻻحكام
نفقات التأمني
اﳌصاريف اﻻخرى غري اﳌلحوظة
اﳌجموع

متوز

115,940,000
32,825,000
167,377,000
7,850,000
1,343,000
1,500,000
7,722,000
32,423,000
6,326,000
3,122,000
12,275,000
4,310,000
3,990,000
15,996,000
2,500,000
8,000,000
26,332,000
7,050,000
10,000,000
12,500,000
742,000
20,492,000
1,212,000
2,862,000
504,689,000

آب

72,000,000
111,734,000
37,793,000
27,988,000
6,711,000
9,000,000
585,000
12,302,000
3,348,000
7,955,000
9,460,000
1,058,000
19,500,000
15,878,000
2,839,000
8,316,000
300,000
32,615,000
14,373,000
3,666,000
2,000,000
4,322,000
10,280,000
12,000,000
2,699,000
11,283,000
440,005,000

أيلول
113,033,000
35,438,000
94,728,000
5,721,000
2,416,000
8,168,000
783,000
8,503,000
5,288,000
2,138,000
2,175,000
1,087,000
22,384,000
19,357,000
12,876,000
5,620,000
14,550,000
57,750,000
10,500,000
3,295,000
13,650,000
1,425,000
1,980,000
4,405,000
447,270,000

الفصل الثالث
72,000,000
340,707,000
106,056,000
290,093,000
20,282,000
9,000,000
4,344,000
21,970,000
11,853,000
48,881,000
21,074,000
6,318,000
21,675,000
16,965,000
2,839,000
42,975,000
4,610,000
3,990,000
67,968,000
15,376,000
27,993,000
44,548,000
64,800,000
20,500,000
14,500,000
8,359,000
44,422,000
13,425,000
5,891,000
18,550,000
1,391,964,000
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مجّلة الحازمّية تقاريرنا

التقرير اﻹداري  ...معامﻼتنا باﻷرقام
اﳌعامﻼت الصادرة (الفصل )2019/3
محﴬ جلسة مجلس بلدي
قرارات مجلس بلدي
قرارات إدارّية
معامﻼت صادرة إﱃ الدوائر الرسمّية
مختلف
طلبات – دعوات – رسائل شكر – تعاميم –
إنذارات – مراسﻼت – إعﻼنات

2019/7
2
18
8
23

2019/8
1
13
7
7

2019/9
3
27
8
20

اﳌجموع
6
58
23
50

45

27

25

97

اﳌعامﻼت الواردة (الفصل )2019/3
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

2019/7
101
2
1
45
89

2019/8
117
2
44
55

2019/9
155
5
2
95
66

اﳌجموع
373
7
1
4
184
210

55

80

27

162

عدد العائﻼت التي ُقﱢدمت لها مساعدات إجتامعّية  80عائلة
 71.700.000ل ل
قيمة اﳌساعدات اﻹفرادّية
اﳌساعدات التي ُقﱢدمت إﱃ جمعيات وأندية ورعايا  6مساعدات بقيمة  28.900.000ل ل
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إحتفاﻻت عيد مارت تقﻼ

إحتفاﻻت عيد مار روكس
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