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كلمة الرئيس...
الحازمية  ...بتشوف حالك فيها!
ﻻ  ...ليست الحازمية ولن تكون!
فالحازمية ملك ﻷهلها وناسها ،وليس ﳌجلس
بلدي أو أفراد ...نحن مؤمتنون عليها بثقتكم
الغالية؛ معكم حقـّـقنا الكثري من اﻹنجازات،
واستطعنا أن ننقل الحازمية اﱃ مصاف كﱪى
البلدات واﳌدن اللبنانية ،تستضيف أهم
اﻻستثامرات العربية والعاﳌية.
ولكن...
بقيت الحدود اﻹدارية التي تفصل بلديتي
الحازمية وبعبدا يشوبها لغط منذ تاسيس
البلدية ﰲ العام  ،1964رغم كل جهود
اﳌجالس البلدية السابقة ،صدر عدد من
القرارات عن وزراء داخلية سابقني ،من بينها
قرار كامل بك جنبﻼط ﰲ العام رقم /677أد
الذي عاد وشطب توقيعه عن الخريطة
اﳌرفقة به ﰲ العام  1971ﻻستحالة تطبيقها.
وﰲ العﴫ الحاﱄ ،صدر عن وزراء الداخلية
والبلديات اﳌتعاقبني (ميشال اﳌر – الياس
اﳌر – مروان ﴍبل – نهاد اﳌشنوق) ،قرارات
عّدة تؤكد حق الحازمية بحدودها اﳌعتمدة
حالياً ،وقد كان آخرها تقرير اللجنة اﳌؤلفة
من ذوي اﻹختصاص واﳌكلفة رسمياً من قبل
وزارة الداخلية والبلديات مبوجب القرار رقم
 424تاريخ  2/3/2017والتي أعّدت ملفاً
موثقاً ضّم خريطة ترسم فيها الحدود اﻹدارية
لبلدية الحازمية مامثلة بحد كبري (بنسبة
 )95%للحدود اﳌتبعة حالياً ،رغم بعض
التحفظات عليها.
وبعد أن اصدر مجلس شورى الدولة قراره
اﻷخري رقم  2018 – 1160 / 2017الذي
يبطل قراري وزير الداخلية رقم 90/د ورقم
 1728ﻷسباب شكلية ﻻ جوهرية،
ً
وﻷّن الحازمية ليست ملكاً شخصيا ،بل أمانة
ﰲ أعناقنا ،ولن نتخﲆ عن شﱪ منها،
وبعد أن اطلع اﳌجلس البلدي عﲆ كتاب
معاﱄ وزير الداخلية والبلديات رقم
 8040/2017تاريخ  24/9/2018اﳌسجل ﰲ
البلدية برقم  2658تاريخ  25/9/2018الذي
يطلب فيه من البلدية سنداً للامدة  51من
قانون البلديات ايداع الوزارة رأي اﳌجلس

البلدي بتقرير اللجنة اﳌكلفة تحديد الحدود
اﻻدارية الفاصلة بني بلدية الحازمية وبلدية
بعبدا  -اللويزه مع الخريطة اﳌرفقة بهذا
التقرير والذي كانت وزارة الداخلية
والبلديات قد أودعته البلدية تحت رقم
 8040/2017تاريخ  19/7/2018مسجل ﰲ
البلدية برقم  2005/2018تاريخ
.19/7/2018
وبعد مراجعة الحيثّيات التاريخية ﳌوضوع
النطاق اﻹداري لبلديتي بعبدا والحازمية:
اتخذ اﳌجلس البلدي القرار رقم  244تاريخ
 5/10/2018من اجل انهاء هذه القضية التي
مﴣ عليها قرابة الخمسني عاماً ،ويك ﻻ نورث
هذه القضية ﻻوﻻدنا أو احفادنا ،ﳌا لذلك من
انعكاسات سلبية ،وقد نّص القرار عﲆ ما يﲇ:
أ) يجّدد مجلس بلدية الحازمية شكره اﱃ
معاﱄ وزير الداخلية والبلديات لبدء العمل
عﲆ انهاء هذا النزاع الذي قد يؤدي ،ﰲ حال
استمراره ،اﱃ ما ﻻ تحمد عقباه.
ب) يتحفظ اﳌجلس البلدي عﲆ تقرير
اللجنة ﻻقتطاعها جزءاً من نطاق بلديته.
ت) يؤكد اﳌجلس البلدي عﲆ ما ورد ﰲ
كتاب معاﱄ وزير الداخلية والبلديات اﻷستاذ
نهاد اﳌشنوق تاريخ  19/3/ 2014اﳌرفوع اﱃ
هيئة القضايا والعدل ،باﻹجابة عﲆ اﳌعاملة
رقم  ،1875/2013حيث ورد« :ونؤيد ما ورد
ﰲ ﻻئحة اﳌطلوب ادخالها بلدية الحازمية
لجهة الرجوع عن قرار وقف التنفيذ لعدم
توفر ﴍوط اﳌادة  77من نظام مجلس
شورى الدولة وذلك كون القرار اﳌطعون فيه
ﻻ يلحق ﴐراً بليغاً بالجهة اﳌستدعية
وﻻنتفاء اﻷسباب الجدية».
ث) يؤكد اﳌجلس البلدي عﲆ التمسك بقرار
معاﱄ وزير الداخلية والبلديات العميد
مروان ﴍبل وعﲆ الخريطة اﳌرفقة بالقرار،
ﻷّن الخريطة والقرار يجّسدان واقعاً جغرافياً
وخدماتياً منفذاً من قبل بلدية الحازمية
مبعظمها،
ج) يؤكد اﳌجلس البلدي مجدداً عﲆ الجهات
اﳌعنية وجوب اﻷخذ بتأكيد معاﱄ وزير

جان الياس اﻷسمر
رئيس مجلس بلدّية الحازمية

الداخلية والبلديات اﳌدرج أعﻼه ﰲ البند
(ب) بالنسبة لقرار معاﱄ الوزير مروان
ﴍبل ،وذلك بغية انهاء هذه القضية.
وﻷّن الحازمية ،البلدة والبلدية ،واﳌخاتري
والفعاليات وعموم اﻷهاﱄ والسكان ،ﻷننا
جميعنا متّسكنا جميعاً بحقنا ،رفع معاﱄ
وزير الداخلية والبلديات كتاباً اﱃ اﻷمانة
العامة ﳌجلس الوزراء حول الخﻼف القائم
عﲆ الحدود اﻹدارية بني بلدية الحازمية
وبلدية بعبدا – اللويزة ،حيث طلبت وزارة
الداخلية والبلديات من البلدّيتني “الﱰّيث
مبوضوع الخﻼف لحني البت به ﰲ مجلس
الوزراء” وبالتاﱄ ابقاء الوضع عﲆ ما هو
عليه ،ومتّسكت الوزارة بتقرير اللجنة اﳌكلفة
من قبلها من ذوي اﻹختصاص والذي جاء
بحّده اﻷكﱪ لصالح بلدية الحازمية ،رغم
بعض التحفظات عليه.
مع اﻹشارة اﱃ أّنها اﳌرة اﻷوﱃ التي يصل فيها
هذا اﳌلف اﱃ أعﲆ سلطة ﰲ الدولة اللبنانية
للبت النهايئ مبوضوع الحدود اﻹدارية بني
بلديتي الحازمية وبعبدا – اللويزة ،بحيث ﻻ
يعود اﻹمكان الطعن به من قبل اي جهة.
إّن الحازمية ،بلدة وبلدية ،تؤكد مجّدداً ثقتها
بالدولة اللبنانية ،وتضع نفسها ،كام دوماً،
تحت القانون ،وتأمل أن يصار اﱃ إحقاق
الحق والحقيقة.
الحازمية بتشوف حالك فيها!

مع محبتي
جان الياس اﻷسمر
العدد  - 45الفصل 2018 - 3

|1

no 3 season 2018newww.qxp_Layout 1 12/6/18 4:11 PM Page 2

مجّلة الحازمّية

الفهرس

<<
مجّلةالحازمّية

العدد  - 45الفصل 2018- 3
12/4/18 2:09 PM Page 2

ﻣﺠــــّﻠــــﺔ
اﻟﺤﺎزﻣّﻴﺔ
اﻟﻌﺪد  - 45اﻟﻔﺼﻞ 2018- 3

اﻟﺤﺎزﻣﻴـﺔ

ﻮاﻳﺔ ﻓﻴﻜﻢ
ﻣﻀ ّ

1
كلمة الرئيس

4
بيانات صادرة عن البلدية:
 بيان الفرز -بيان الكﻼب

6

اجتماع عام لموظفي البلدية

7

Hazmieh Municipality

ذكرى المونسينيور
طوبيا ابي عاد

| Hazmieh Municipality

8

تصدر عن بلدّية الحازمية
وبإشراف رئيس المجلس
جان الياس اﻷسمر
إعداد وتنفيذ
روي ج .حرب
www.hazmieh.gov.lb

حملة تكريم الكبار:
 الياس ومنتهى الفغالي الياس ولطيفة قازان -شحاده واوديت بو نجم

11

حازمية مزدوجة (جبل لبنان
والضنية)

14

عيد مار روكس

16
ريسيتال اﻷب جان عقيقي
RAIDY PRINTING GROUP S.A.L
www.raidy.com | raidy@raidy.com

17
عيد مارت تقﻼ وافتتاح شارع
المطران بولس مطر

20
اللجنة الرياضية:
ترياتلون الناقورة

21
اللجان الشبابية:
 المركز الكاثوليكي لﻺعﻼم -حملة أنا مسؤول

22
كلمة المختار ايلي الغاوي (منا وفينا)

23

حفل تخريج الشرطة البلدية
(منظمة المدن والحكومات المحلية
المتحدة)

24

مناسباتنا:
 زيارة المطران ميشال قصارجي الملعب البلدي أشجار الزيتون تطواف ذخائر مار روكس معايدة آل ابو عاصي -عيد مار الياس

26
التقرير اﻹداري

27
التقرير المالي

28

ترميم محترف الجامعة اللبنانية

30
أشغالنا
 تنظيف القطاعات(استعدادات فصل الشتاء)
 تعيلة الريكارات القرار  142حديقة سنا القرار  184حف ودهان عواميد انارة القرار  225صرف صحي -تزييح شارع كامل اﻷسعد

no 3 season 2018newww.qxp_Layout 1 12/6/18 4:11 PM Page 3

12

8

16
14
20
17

no 3 season 2018newww.qxp_Layout 1 12/6/18 4:11 PM Page 4

مجّلة الحازمّية بيانات

بيانات صادرة عن البلدية
بيان الفرز

|4

العدد  - 45الفصل 2018 - 3

no 3 season 2018newww.qxp_Layout 1 12/6/18 4:12 PM Page 5

بيان الكﻼب

˻˹˺́/˺˹/˺̀ ϲϓ ΔϴϣίΎΤϟ

˻˹˺́/ι/́˻˼ :ΩΪϋ

!ÙNNNã ÝôNÃ

ΔϣΎόϟ Δϣϼδϟϭ ΔΤμϟ ϰϠϋ ˱ΎχΎϔΣ
Ι˷ϮϠΘϠϟ ˱ΎόϨϣϭ
ί˷ήΒΗ ϊϓέ ϡΪϋ ΐΒδΑ Γέ˷ήϜΘϣ ϯϭΎϜη ϰϠϋ ˯ΎϨΑϭ
έήο Ϧϣ ϚϟΫ ΐ˷Βδϳ Ύϣϭ ˬϢϬϴ˷ϫΰϨϣ ϞΒϗ Ϧϣ ΏϼϜϟ
ϡΎόϟ ήψϨϤϟ ϰϠϋϭ ΓΎθϤϟ ϰϠϋ
άϫ ϲϓ Γέ˷ήϜΘϤϟ ΔϴϣίΎΤϟ ΔϳΪϠΑ ΕήϳάΤΗ ϢϏέϭ
ΔϳΎϐϟ ϩάϬϟ ΔλΎΧ ΕΎΘϓϻ ΎϬόοϭϭ ιϮμΨϟ

_
]
êØë đ ¢ìÐ× ôÔ× ³{ Âìė ÞÛ Ø¼ë
ϦϴΒΤτμϣ ϪΨϳέΎΗ Ϧϣ Ύ˱ ϣϮϳ ˽˾ ΔϠϬϣ ϝϼΧ (ϲϤγήϟ ϡϭΪϟ ϦϤο) ΔϴϣίΎΤϟ ΔϳΪϠΑ ϰϟ έϮπΤϟ
ΔλΎΧ ϒϳήόΗ ΔϗΎτΑ ϢϴψϨΘϟ ϰϟ ΎϫΪϨϋ έΎμϴϟ ˬϱήτϴΒϟ ΐϴΒτϟ ϞΒϗ Ϧϣ ιΎΨϟ ϴϘϠΘϟ ήΘϓΩ
.ΐϠϜϟ ϪϳΰϨΘΑ ϡϮϘϳ Ϧϣϭ ϪϔΗΎϫ Ϣϗέϭ ϪϧϮϨϋϭ ΐϠϜϟ ΐΣΎλ Ϣγ Ϧϣ

x

αΎϴϛϭ ϥϮϠϳΎϧ ϑϮϔϛ ϰϟ ΔϓΎο ˬΏϼϜϟ ϪϳΰϨΗ ΔϴϠϤϋ ϝϼΧ ϒϳήόΘϟ ΔϗΎτΑ ΏΎΤτλ ΐΟϮΘϳ
ϰϟ ϝΎΤΗ ˬϒϟΎΨϣ Ϟϛ ϖΤΑ ςΒο ήοΎΤϣ ϢϴψϨΗ ϰϟ έΎμϳ ϑϮγ ϻ·ϭ ˬϪϟϮμΣ ϦϴΣ ίήΒϟ ϊϓήϟ
.ΕΎϣήϐϟϭ ϡΎϜΣϷ έΪλϹ ΔμΘΨϤϟ ϊΟήϤϟ

x

ϢϴψϨΗϭ ωϮοϮϤϟ άϫ ΔϘΣϼϤϟ ϦϴϴΤμϟ ϲΒϗήϤϠϟϭ ΔσήθϠϟ ΔλΎΧ ΕΎϳέϭΩ ήϴϴδΗ ϢΘϳ ϑϮγ
ΕΎϗΎτΑ έΪλ ϦϴΤϟ ˬϡΰϠϳ ϝΎΣ ϲϓ Δϣίϼϟ Ε˯ήΟϹ ΫΎΨΗϭ ϦϴϔϟΎΨϤϟ ϖΤΑ ςΒπϟ ήοΎΤϣ
.Δϣίϼϟ ϒϳήόΘϟ

x

äìË à× Éæ°àÛ àë¢Û ìÛ§Ĝ èÐ ÚÔå

5|

2018 - 3  الفصل- 45 العدد

no 3 season 2018newww.qxp_Layout 1 12/10/18 11:42 AM Page 6

مجّلة الحازمّية إجتماع

<<

إجتماع عام لموظفي البلدية

دعا رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس اﻷسمر جميع
اﳌوظفني ﰲ أجهزة البلدية ،اﻷمنية واﻹدارية واﻷشغال
واﳌتعاقدين ،اﱃ اجتامع عمل يوم الثﻼثاء الواقع فيه
 ،18/9/2018حيث أطلعهم عﲆ انجازات البلدية عﲆ مختلف
اﻷصعدة ،داعياً إياهم لتفعيل العمل يك تبقى الحازمية منارة
لبلدات ساحل اﳌنت الجنويب ،ومنوذجاً يحتذى بني البلديات،
مشّدداً عﲆ أّن العمل الجامعي وتضافر الجهود هو ما مّيز
الحازمية طويًﻼ وميّيزها اليوم ،ﻻ سيام حس اﻹنتامء العاﱄ
لدى الحازميني اﱃ مدينتهم «الﲇ بيشوفو حالهم فيها».
حﴬ اﻹجتامع اﱃ جانب الرئيس ،عضوي اﳌجلس البلدي
سيلفيا دعيبس وعبده النجار.
وقد تﻼ اﻹجتامع حفل غداء عائﲇ.
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ذكرى
المونسينيور طوبيا ابي عاد

دعت بلدية الحازمية ورعية مارت تقﻼ ابناء
البلدة والرعية لﻼحتفال بالذبيحة اﻹلهية ﰲ
الذكرى اﻷوﱃ لغياب اﳌونسينيور طوبيا ايب
عاد ﰲ  1-9-2018بكنيسة مارت تقﻼ
الرعائية ،حيث احتفل بالقداس اﳌونسينيور
اغناطيوس اﻷسمر ،ممثل سيادة اﳌطران
بولس مطر راعي ابرشية بريوت اﳌارونية
السامي اﻻحﱰام باﻹضافة اﱃ كاهن الرعية
الخوري جورج بدر ومعاونه اﻷب روين
معتوق.
وقد شارك بالذبيحة اﻹلهية اﳌجلس البلدي،
رئيساً وأعضاء ،مختارا الحازمية وفعالياتها
ورؤساء الجمعيات الدينية واﳌدنية واﻷهلية،
باﻹضافة اﱃ حشد من الكهنة والراهبات
واﳌؤمنني وعائلة اﳌونسينيور طوبيا ايب عاد.
وﰲ ختام القداس كانت كلمة لرئيس اﳌجلس
البلدي ،السيد جان الياس اﻻسمر جاء فيها:
«اخويت اﻷعزاء
كثري منا ﻻ يعلم الوجه اﻵخر للمونسينيور
طوبيا ايب عاد...
بعضنا عرفه كاهناً ،راعياً صالحاً لرعيته ،أباً
محّباً ،صارماً لكن بحق .بعضنا اﻵخر عرفه
أديباً مثقفاً ،وآخرون عرفوه صخرة بنيت
عليها هذه الرعية.
لكن من عايشه عن قرب يعلم جّيداً أّنه كان

معّلًام كبرياً بروحانّيته ،بعمق اميانه ،بعطائه
الخفي ،مبشاريعه اﳌستقبلية ،وببعد نظرته.
عرفت الخوري طوبيا ايب عاد ﰲ سبعينيات
القرن اﳌاﴈ ،حني قدم كاهناً اﱃ رعية
الحازمية وعمل عﲆ النهوض بها ،كان ﰲ
ريعان شبابه ،شامخاً كبرياً ،متعمقاً بالعلم،
شغوفاً بالعمل ،قوياً باﻹميان.
دافع عن اﻹنسانية وناضل من أجلها حني كنا
ندافع عن اﻷرض والبﴩ...
رفع راية اﳌحبة وصوت الضمري حني كانت
ترتفع اصوات اﳌدافع والحقد اﳌتبادل...
بنيـنـا معه الحجر وكان البﴩ دوماً من
اولوياتنا ،حني كان الدمار سيد اﳌوقف.
تحّدينــا معه الظروف الصعبة والحرب
القاهرة ،وبدأنـا العمل اﱃ جانبه مع
مجموعة من ابناء البلدة اﻷعزاء ،فنفذنــا
مشاريع رعائية عديدة ،ما زادنا تقّرباً منه
وتعّمقاً ﰲ فكره.
كنت اﱃ جانبه ﰲ لجنة وقف مار روكس،
حني بدأ حلم الرعية يكﱪ ،آزرته ﰲ مﴩوع
بناء كنيسة مارت تقﻼ ،وﰲ لجان وقفها
وبعدها ﰲ اﳌﴩوع الرعايئ الكبري ،ورافقني
ﰲ حيايت الشخصية والعملية ،فكان اﳌعلم
واﳌوجه لبناء العائلة وعراب زواجي منذ ما
قبل اتخاذ القرار اﱃ مباركته حفل الزفاف،

كام رافقني وعائلتي الصغرية ،فكان مرشداً
لنا ،عايشناه ﰲ منزلنا أباً روحياً للعائلة وفرداً
منها فتأّثرنا مبزاياه وبتعاليمه.
•••
كﱪت الرعية ،وكﱪ الحلم ،وانتقلنا اﱃ مرحلة
ثالثة ،اﱃ اﳌجلس البلدي حيث استمر
التعاون وترّكز عﲆ دعم اﳌﴩوع الرعايئ ﰲ
الحازمية ،أي مدافن البلدة ،فقد رّسخ فينا
اﳌعلم الكبري عمق النظرة اﱃ الحياة اﻷخرى
وﴐورة التمهيد لهـا ،واحﱰام مثوى اﻷجداد.
اﳌونسنيور طوبيا ايب عاد ،كان معطاًء مميزاً
ﰲ الحقل الكهنويت واﻹنساين ،والعمراين،
وخصوصاً ﰲ الحقل الفكري واﻷديب ،حيث
أغنى مبؤلفاته مكتباتنا ،ووزع معظمها مجاناً
ﳌحبي العلم واﳌعرفة ،أراه نبعاً ننهل منه
علًام وثقافة وقد تعلمت منه اﳌثابرة
واﻹقدام والقدرة عﲆ تحّمل الصعاب
وتحديهـا.
عرفته عﻼمة دقيقاً ﰲ عامل الكهنوت والعلم،
فإذا به أكرث دّقة ﰲ عامل البناء والصنـاعة
ايضاً!
الخوري طوبيا ايب عاد  ...اﳌعلم الكبري  ...نبع
العطاء والفكر الذي ﻻ ينضب  ...ﻻ تليق بكم
صيغة اﳌاﴈ ،فأنتم كنتم ومازلتم أباً روحّياً
ومعلمـاً كبرياً وقدوة للكثريين!»
العدد  - 45الفصل 2018 - 3
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مجّلة الحازمّية

تكريم

حملة تكريم الكبار
الياس ومنتهى الفغالي

استكامًﻻ لنهج «العراقة والتطّور» الذي اتخذته بلدية الحازمية شعاراً
لها ،باﴍ اﳌجلس البلدي بتكريم كبار من البلدة ،وانطلقت الحملة
يوم الخميس ﰲ  18/8/2018من منزل الياس ومنتهى الفغاﱄ ﰲ
الحازمية ،حيث زار منزلهام رئيس اﳌجلس البلدي واﻷعضاء ،ومختاري
البلدة واعضاء اﳌجلس اﻹختياري وبعض من فعاليات البلدة ،فقّدموا
لهام الزهور ودرع البلدة الذي حفر عليه:
«العزيزان الياس ومنتهى الفغاﱄ :من قلب الحازمية اﱃ قلبكام
اﳌعطاء ...من ذاكرة الحازمية اﱃ تاريخكام الحّي ...كل اﳌحبة والتقدير!
رئيس وأعضاء مجلس بلدية الحازمية  -آب ».2018
وكانت بعدها كلمة لرئيس اﳌجلس البلدي ،السيد جان الياس
اﻷسمر ،جاء فيها:
«مسا الخري واﳌحبة والﱪكة الﲇ نابعة من هالبيت!
بيت الكرم والعطاء...
بيت الرجل العصامي الياس يوحنا الفغاﱄ وزوجته منتهى ،الﲇ
رّبو عيلة حلوة ،بتعبهم ،واميانهم ،وجهدهم.
رغم كّل الصعوبات الﲇ واجهتكم بالحياة ،رغم كل القهر والحزن،
|8
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هالبيت ما عرف إﻻ الضحكة الﲇ نابعة من القلب ،والﲇ أساسها
القناعة واﳌحبة.
عم الياس عّمرت بيتك بالحازمية وتشاركت مع الست منتهى
الحلوة واﳌرة ،وبعدك لليوم ،مع وﻻدك عم تعطو اﳌجتمع أفضل
صورة للعمل!
عاﴏت الحازمية ببداياتها ،شفتها عم تنوجع بالحرب وعم
تنتفض وتتطّور بالسلم ،وعم بتعاﴏها اليوم بحلتها الجديدة،
مدينة منشوف كلنا حالنا فيها.
واليوم ،هاﳌدينة مبجلسها البلدي واﳌخاتري ،حّبت تكرم مسرية
عطاءك انت وزوجتك ،الست الفاضلة منتهى ،وتقدملكم درع
الحازمية الﲇ بتكﱪ بكبارها.
منتمنالكم كل السعادة...
مﱪوك علينا وجودكم بالحازمية...
وانشاهلل بيضل هالبيت مفتوح وعامر لسنني وسنني!»
تﻼ الحفل نخباً للمناسبة ،عﲆ ان تستكمل الحملة بشكل شبه
اسبوعي لتشمل جميع كبار الحازمية فتكّرم مسريتهم وأعاملهم.
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الياس ولطيفه قازان

استكامًﻻ لنهج «العراقة والتطّور» الذي اتخذته بلدية الحازمية
شعاراً لها ،يتابع اﳌجلس البلدي حملة تكريم كبار الحازمية،
وللمناسبة زار رئيس اﳌجلس البلدي واﻷعضاء ،ومختارا البلدة
واعضاء اﳌجلس اﻹختياري وبعض من فعاليات البلدة ،منزل
العم الياس قازان وعقيلته السيدة لطيفة ،ﰲ وسط البلدة،
وقّدموا لهام الزهور ودرع البلدة الذي حفر عليه ،شعار حملة
التكريم:
« من قلب الحازمية اﱃ قلبكام اﳌعطاء...
من ذاكرة الحازمية اﱃ تاريخكام الحّي...
كل اﳌحبة والتقدير!
رئيس وأعضاء مجلس بلدية الحازمية » 2018 -
وكانت بعدها كلمة لرئيس اﳌجلس البلدي ،السيد جان الياس
اﻷسمر ،جاء فيها:
«مسا الخري!
كبارنا ...فخرنا واعتزازنا!
منكم منستمد القوة ،واﻷمل ببكرا جديد...
منكم منستمد عنفوان ،ومحبة ،ومنتعلم كيف نكابر ع الجرح
لو مهام كان كبري
عم الياس ...ست لطيفة
هالبيت الﲇ خﴪ جزء من ربيعه بخسارة نبيل ،ومن بعده
موريس ،عرف كيف يستمر ويخّرج بيوت ،وتبقى اﻻستمرارية
والضحكة فيه مع ميشال وعيلته ومع الصبايا وعيالهم.
هالبيت الﲇ وقف بوجه الكل ،وبقي متمّسك بقناعاته ،بالحوار
والقرار ،وباﳌحبة ،كيف فينا منرق من حده وما نكّرمه؟
انتو مصدر الوفا ،وعنوان الكرم ،ورمز اﳌحبة،
إنتو بتستاهلو كل تكريم من الحازمية ،البلدة والبلدية...

انتو التاريخ الحي ،الﲇ منفتخر فيه.
مع الدرع الﲇ عم نقدملكم ياه ،والورد الﲇ حملناه معنا،
حملنا كامن أمنيات كبرية بالصحة والعافية والعمر الطويل
ويبقى هالبيت مرجع لكل ابناء الحازمية ،ونحنا منهم،
مرجع محبة ووفا.
ﰲ متل بيقول «الﲇ ما عنده كبري يشﱰي كبري»
وانتو كبارنا الﲇ منعتز ومنغتني بوجودكم بيناتنا».
تﻼ الحفل نخباً للمناسبة ،وتغريدات شعرية مرتجلة بني العم
الياس قازان ونائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش:
العم الياس قازان:
«قولوﱄ ليش عم بتصّورو؟
خايف عﲆ عضامت صدري تدّوبو
ومن عضم صدري عملت مروحة الهوا
تﱪم قّدامكم كل ما تشّوبو!
يا ريس جان يا زين الﱪايا
عم بحيك الدغري مش عم قول اﳌرايا
انت شهم ،ومحمود اﳌزايا
مضوي شموع ع اﻷربع زوايا
طلتك كل ليلة علينا ،متل طلة أمري عﲆ الرعايا»
الشيخ يوسف حبيش:
«بيقولو العم الياس بردت همته
يوم تكرميه طال عمره
بوجود الريس جان
ﷲ يطّول بعمركم وبعمره»
عﲆ ان تستكمل الحملة بشكل شبه اسبوعي لتشمل جميع
كبار الحازمية فتكّرم مسريتهم وأعاملهم.
العدد  - 45الفصل 2018 - 3
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مجّلة الحازمّية

تكريم

شحاده واوديت ابو نجم

ضمن اطار حملة تكريم كبار البلدة ،توّجه رئيس اﳌجلس البلدي
السيد جان الياس اﻷسمر ونائبه الشيخ يوسف حبيش وأعضاء
اﳌجلس البلدي مع مختاري الحازمية وعدد من الفعاليات وكبار
موظفي البلدية اﱃ منزل السيد شحاده ابو نجم وعقيلته السيدة
اوديت لتكرميهام عﲆ مسرية طويلة من العطاء اﳌّﴩف واﳌحبة
اﳌخلصة للحازمية.
وبعد ﴍب نخب اﳌناسبة وتقديم الدرع اﳌذّهب ،ألقى الرئيس
كلمة جاء فيها:
«بالحقيقة ﳌا انطلقنا بفكرة تكريم «كبار الحازمية» ما كّنا عارفني
رح نتأّثر هلقد ...رح نحّب هلقد ...ورح ندّمع كامن هلقد!
كل بيت فتنا عليه كان عنده قصة مختلفة عن التانية...
والﲇ بيمّيز بيت شحاده واودات بو نجم ،غري الصداقة القدمية
الﲇ بتجمعنا ،هي قصة الحب الحلوة الﲇ رافقتهم من ايام الصبا
ولهلق ،وانشاهلل بتضل مكفاية.
شحاده بو نجم ،الرجل العصامي الﲇ عرف كيف يبني حاله،
الحرﰲ والصناعي وصاحب النظرة البعيدة ،الرجال الﲇ تغلب عﲆ
 | 10العدد  - 45الفصل 2018 - 3

اليتم وقهر الظروف الصعبة ،تعب واشتغل ،وقدم العديد من
التضحيات لعيلته ومجتمعه.
سافر وما نﴘ انو «ساعة بقرب الحبيب أحﻼ أمل بالحياة» غنيته
اﳌفضلة الﲇ كان يبعتها من الغربة لحبيبة قلبه اودات.
تكّللت قصة الحب بريتا ،الﲇ هي بالفعل قد مّية ولد!
وإذا قلنا انو الكابنت اميل ترباية خاله ،بيكون صدق اﳌتل الﲇ
بيقول «الولد لو بار تلبتينه للخال!»
العزيز شحاده ،ست اودات
ّ
منتمنالكن العمر الطويل ،ويضل عمركم مكلل بالحب والراحة
والسعادة ،رغم كل الظروف ،وتبقى البسمة مزروعة بفّيات بيتكم.
ومتل ما حفرنا ع الدرع ،منكّرر ومنقول
من قلب الحازمية اﱃ قلبكام اﳌعطاء ...من ذاكرة الحازمية اﱃ
تاريخكام الحّي...
كل اﳌحبة والتقدير!
شكراً ﻻستضافتكم ...نحنا منكﱪ فيكم والحازمية بتشوف حالها
فيكم!»
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مجّلة الحازمّية اجتزيماارةعات

الحازمية مزدوجة :جبل لبنان و الضنية
ضمن اطار نهج اﻹنفتاح الذي تعتمده بلدية الحازمية ،وﻷّن التوأمة ﻻ تعني بالﴬورة اﻻنفتاح نحو الغرب ،توجه وفد من بلدية
الحازمية (محافظة جبل لبنان) ضّم رئيس واعضاء اﳌجلس البلدي ومخاتري البلدة اﱃ بلدية الحازمية (قضاء الضنية – اﳌنشأة
حديثاً) يوم الخميس ﰲ .23/8/2018

وقد كان باستقبالهم رئيس واعضاء ومخاتري الحازمية الشقيقة،
ومتّيز اللقاء بحفاوة اﻻستقبال عﲆ وقع موسيقى الكشاف ونرث
الورود والزغاريد ،وبعدها تّم عرض فيلم وثائقي عن القرية وتّم
أيضاً التعّرف عﲆ واقع اﳌنطقة والتحديات واﳌشاكل التي
تواجهها لدراسة امكانية اﳌساهمة ﰲ التصدي لها من خﻼل
مﴩوع مشﱰك يأخذ بعني اﻻعتبار مدى تأثريه عﲆ اﳌجتمع
اﳌحّﲇ وضامن استمراريته.
قّدم رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس اﻷسمر اﱃ زميله رئيس
مجلس بلدية الحازمية (الضنية) درعاً تقديرية ،وقد جاء ﰲ كلمته:

حﴬة الزميل  -رئيس مجلس بلدية الحازمية (الضنية) السيد
طارق الشفشق والسادة أعضاء اﳌجلس البلدي اﳌحﱰمني زمﻼيئ
ورفاقي أعضاء مجلس بلدية الحازمية (جبل لبنان) الزمالة كلمة
غنّية ﰲ قاموسنا ،تعني وحدة العمل ،ووحدة النظرة واﻷفق،
وإّنه لﴩف لنا أن تكون حازمّيتانا زميلتني ،وأن تجمعنا وإّياكم
سّدة رئاسة مجلﴘ بلديتي الحازمية ﰲ جبل لبنان والضنّية.
الزمالة تعني أيضاً اﻷخّوة ،والعطاء واﳌساندة.
تأّسست بلدية الحازمية ﰲ محافظة جبل لبنان – قضاء بعبدا
عام  ،1961وهي اليوم ُتعرف مبدينة اﻹستثامرات الناجحة ،وقد
العدد  - 45الفصل 11 | 2018 - 3
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مجّلة الحازمّية اجتزيماارةعات

اختار لها اﳌجلس البلدي شعار «العراقة والتطّور» ،ﻷّن من ﻻ
ض له وﻻ جذور ،ﻻ مستقبل له وﻻ تقّدم.
ما ٍ
من هنا تكتسب حازمّيتنا صفة الشقيق اﻷكﱪ ،الذي تقع عﲆ
عاتقه مسؤولية احتضان أشقائه ،فكيف إذا كانوا توأم اسمه؟
لطاﳌا كانت حازمّيتنا سّباقة ﰲ اﳌبادرات ،إن من حيث
تنشيط اﻹستثامرات ،وتطوير العمل ،وتفعيل دور الشباب ﰲ
الحكم اﳌحﲇ ،والتوّسع نحو مبادرات اقليمية وعاﳌية
فحصدت جوائز من كﱪى اﳌحافل العربية واﻷجنبية.
تحرص حازمّيتنا عﲆ اﻹلتزام بتحقيق أهداف اﻷلفية أي
التنمية اﳌستدامة ،وهي بالتاﱄ تسعى اﱃ جعل اﳌجتمع مكاناً
أفضل للعيش ،من خﻼل سياسة مّد يد تعاون بني اﳌدن
والقرى ،وعقد الﴩاكات الﻼزمة لتحقيق اﻷهداف.
من هنا ،جئنا نصل حازمّيتينا ،وندرس حاجات مجتمعكم
اﳌحﲇ ،ليصار بعدها اﱃ اقرار بروتوكول تعاون يكون اﻷّول
من نوعه ﰲ لبنان ،وهو عبارة عن توأمة مدينة وقرية جبلّية
تحمﻼن اﻹسم عينه ،عساه يحمل اﻹزدهار والتطّور لبلدَتينا.
 | 12العدد  - 45الفصل 2018 - 3
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تحّية لكم ،حﴬة الرئيس والسادة اﻷعضاء ،وشكراً عﲆ
هذا اﻻستقبال اﳌمّيز والكريم الذي ما كّنا نتوّقع أقّل منه،
ﳌا عرف عنكم وعن هذه الحازمية من كرم ومحبة.
كام ميتّد شكرنا اﱃ قامئمقام عكار السيدة رىب الشفشق
التي كانت لها أياد بيضاء ﰲ إنشاء هذه البلدية الجديدة.
وﰲ هذه اﳌناسبة ،نضع أنفسنا ،بإمكانياتنا وخﱪتنا،
ﴫفكم ،لتكون حازمّيتكم منارة الضنية كام أّن
بت ّ
حازميتنا منارة بلدات ساحل اﳌنت الجنويب ،ومدينة
«بتشوف حالك فيها»
إليكم نهدي درع الحازمية – جبل لبنان ،وقد حفرنا عليه
بالذهب:
«الزميل الرئيس طارق الشفشق وأعضاء اﳌجلس البلدي اﳌحﱰمني
نعتّز بزمالتكم ،ونكﱪ بحازمّيَتينا ،اللتني متثﻼن وحدة لبنان وشعبه
عربون محبة وتقدير من رئيس وأعضاء مجلس بلدية الحازمية
(قضاء بعبدا)  -آب »2018
متّيزت الزيارة بالطابع التشاريك الذي عﲆ أساسه سوف يتم تطوير

العﻼقات بني الحازميتني ،وتخّلل الزيارة كلامت لقامئقام بﴩي
السيدة رىب الشفشق ورئيس مجلس بلدية الحازمية الضنية
السيد طارق الشفشق اللذين رّحبا بالضيوف وّمثنا غالياً زيارة
الحازمية (بريوت) اﱃ قريتهم ،وانتهى اللقاء بتبادل الدروع
التقديرية بني رئيﴘ مجلﴘ بلديتي الحازميتني.
عشتم...
عاشت الحازمية...
عاش لبنان!»
العدد  - 45الفصل 13 | 2018 - 3
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مجّلة الحازمّية قّداس إحتفالي

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.
كل عيد وأنتم بألف خري

 | 14العدد  - 45الفصل 2018 - 3
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مجّلة الحازمّية ارايجلتم
ت
سميايﻼتعادل

<<

ريسيتال اﻷب جان عقيقي

ضمن اطار اﻹحتفاﻻت بعيد مار روكس،
شفيع رعية الحازمية ،أحيا اﻷب جان
عقيقي ،ابن البلدة ،ريسيتاًﻻ دينّياً بحضور
كهنة الرعية (اﻷب ميشال كريوز واﻷب
اميل داغر) ورئيس اﳌجلس البلدي السيد
جان الياس اﻷسمر ومختار البلدة السيد
ايﲇ الغاوي ،وحشد من اﳌؤمنني الذين
هتفوا وصفقوا وصلوا مع اﻷب جان
عقيقي يوم الثﻼثاء ﰲ .7/8/2018

 | 16العدد  - 45الفصل 2018 - 3
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عيد مارت تقﻼ
وافتتاح شارع المطران بولس مطر

برعاية وحضور سيادة اﳌطران بولس مطر ،راعي أبرشية بريوت اﳌارونية ،تّم
اختتام اليوبيل اﳌئوي اﻷول لكنيسة مارت تقﻼ – الحازمية ،أوﱃ الشهيدات،
يوم اﻷحد ﰲ  ،23/9/2018وللمناسبة ترأس سيادته الذبيحة اﻹلهية ﰲ كنيسة
الرعية ،بحضور معاﱄ وزير اﻹعﻼم ملحم رياﳾ ،والنائبني آﻻن عون وناجي
غاريوس ،ورئيس حزب الوعد جو حبيقة ،وممثﲇ اﻷحزاب اللبنانية ،ورؤساء
جمعيات وفعاليات نذكر منهم اﻷم الرئيسة نزها الخوري (مديرة ثانوية
السيدة للراهبات اﻷنطونيات) ،السيدة مي الخليل (رئيسة جمعية بريوت
ماراثون) ،واﳌختار ايﲇ الغاوي (رئيس جمعية مار منصور دي بول –
الحازمية) ،والسيد جوزف خوري (رئيس لجنة التجار ﰲ الحازمية) ،ولفيف من
الكهنة والراهبات ،وحشد كبري من اﳌؤمنني.
العدد  - 45الفصل 17 | 2018 - 3
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مجّلة الحازمّية قّداس إحتفالي

شكر سيادة اﳌطران ﰲ عظته ابناء
الحازمية ومجلسها البلدي برئيسه
واﻷعضاء عﲆ محبتهم ،مستشهداً بقول
بولس الرسول «ﻻ أريد شيئاً منكم ،بل
أريدكم أنتم أن تكونوا أحباب ﷲ»،
مشّدداً عﲆ ﴐورة أن تسود الﴩكة
واﳌحبة ﰲ العﻼقات ،قائًﻼ «مهام كانت
الدساتري دقيقة فهي ﻻ تفي بالغرض إﻻ إذا
تكللت بالروح الوطنية التي تجمعنا
جميعاً» ،كام أشاد ببلدية الحازمية
 | 18العدد  - 45الفصل 2018 - 3

وبالرئيس جان الياس اﻷسمر معتﱪاً أّنه
حّول هذه البلدة الصغرية اﱃ واحدة من
أهم اﳌدن اللبنانية ،داعياً الجميع لﻺقتداء
مبسرية الحازمية ،وختم قائًﻼ «أمتنى أن
يسود هذا الوطن حوار دائم ومحبة دامئة،
أنتم أهل الحازمية ﰲ قلبي وصﻼيت ،شكراً
لكم وﳌا عملتم وتعملون ،وﷲ وحده
يكافئكم خرياً».
وﰲ نهاية الذبيحة اﻹلهية كانت كلمة
لرئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس

اﻷسمر شكر فيها اﻷب جورج بدر (كاهن
رعية مارت تقﻼ) واﻷب روين معتوق عﲆ
جهودهام اﳌثمرة التي أزهرت رعية
متجّددة ،وتوجه اﱃ صاحب السيادة
بالقول «إّن ما قمُتم به من جهٍد دؤوب،
وحكمَتكم التي نﴩمتوها ﰲ رعيِتكم
الكﱪى ،نثّمنه غالياً ،ونفخُر بأنّنا رفَعـــنــا
عﲆ اسم سيادِتكم شارعاً ﰲ بلدتنا الحبيبة
الحازمية :شارع اﳌطران بولس مطر ،الذي
ميتُد من العقار  /4385الحازمية (مستديرة
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وزارة اﻷشغال) ولغاية العقار /601
الحازمية (مقابل متثال اﳌغفور له
اﳌونسينور طوبيا ايب عاد) ،ليبقى اسُمكم
مرفوعاً ومزّيناً أهَم نقطتني ﰲ اﳌدخل
الﴩقي  -الشامﱄ للحازمية :تجاه الكلية
الحربية وعﲆ مقربٍة من كنيسة القديسة
تقﻼ ،ترعاُكم بنظِرها ،وتزّينون لنا الحازمية
باسم سيادتكم الذي نفخَـُر ونعتّز به».
وﰲ أجواء احتفالية ،تّم تدشني «شارع
اﳌطران بولس مطر» بحضور الرسميني

والكهنة والراهبات والفعاليات وابناء
الحازمية ،وللمناسبة تّم قطع قالب
الحلوى واحتساء نخب اﳌناسبة ،وتشارك
الجميع عشاء اﳌحبة.

الذين يسهرون بالصﻼة عﲆ رعاياهم
ومدارِسهم...
الحازمية ،أّيها اﻷعزاء ،تنحني ﻹنجازات
الكبار وتخّلُدهم فتقّدم لهم أغﲆ ما لديها
رافعًة اسَمهم عﲆ شواِرعها ،وُتبقي
محّبَتهم ﰲ قلبها،
ومتﴚ قدماً نحو تطّوٍر أكيد ،ونجاح
مستمر!»

وقد ختم الرئيس جان الياس اﻷسمر
بالقول« :الحازمية ،مدينُة العراقِة والتطور،
تفخُر برعاياها وتعتﱡز بجميِع أبنائها،
وسكاِنها واﳌستثمرين فيها،
تكُﱪ باﻵباء اﻷجﻼء والراهبات العزيزات الحازمية_بتشوف_حالك_فيها

العدد  - 45الفصل 19 | 2018 - 3
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مجّلة الحازمّية اللجان

<<

اللجنة الرياضية

المشاركة في سباق ترياتلون  -الناقورة
شاركت اللجنة الرياضية الشبابية ﰲ بلدية
الحازمية ﰲ سباق ترياتلون ﰲ الناقورة يوم
اﻷحد الواقع فيه  ،16/9/2018وقد تنوعت
النشاطات الرياضية بني ركض وسباحة وركوب
دراجات هوائية.
حّل الدكتور جورج متى رابعاً ﰲ فئته العمرية
لركض اﳌسافة اﻷوﳌبية ،كام حّل فارس عيد
رابعاً ﰲ فئته العمرية لركض مسافة .sprint
وقد تألف فريقا الحازمية ( - SBRالبدل) من
ايﲇ ﴍبل الشامي ،كلودين صفري ،انجيﻼ
سعاده ،دافيد كريك وايﲇ سيمون الشامي.
هنأ الرئيس جان الياس اﻷسمر اﳌشاركني،
وأشاد بالروح الرياضية التي يتحلون بها ،داعياً
إياهم اﱃ مزيد من التدريبات والنجاحات،
مشدداً عﲆ أن بلدية الحازمية كانت وتبقى
دوماً اﱃ جانب أبنائها ،وتدعم الرياضة
مبختلف أنواعها.
الحازمية بتشوف حالك فيها.

 | 20العدد  - 45الفصل 2018 - 3
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اللجان الشبابية

المركز الكاثوليكي لﻺعﻼم

شاركت بلدية الحازمية بواسطة اللجان الشبابية ﰲ حفل العشاء
السنوي للمركز الكاثولييك لﻺعﻼم الذي أقيم يوم الجمعة ﰲ
 14/9/2018ﰲ صالة جاد – ريجنﴘ باﻻس (ادما) وقد حﴬه غبطة
الكاردينال – البطريرك مار بشاره بطرس الراعي ،ومعاﱄ وزير اﻹعﻼم
ملحم رياﳾ ،وحشد من الشخصيات السياسية واﻹجتامعية وأهل
الصحافة واﻹعﻼم.

افتتحت اﻹعﻼمية ريبيكا ايب ناﴐ الحفل ،وألقى غبطته كلمة
شّدد فيها عﲆ أهمية دور اﻹعﻼم والشباب ﰲ اﻻبتعاد عن الفنت
وإخامد الحرائق التي تخّلفها ،مطلقاً عليهم صفة «إطفأجية» ،ثم
تحدث معاﱄ الوزير رياﳾ وبعفويته شّدد عﲆ ﴐورة أن تصبح
وزارة اﻹعﻼم وزارة للتواصل ،كام تّم تكريم باقة من اﻹعﻼميني
اﳌلتزمني.

حملة أنا مسﺆول
«أنا مسؤول» هو عنوان اللقاء البيئي  -اﳌسكوين الذي جمع مكتب
راعوية الشبيبة اﳌارونية وحركة الشبيبة اﻷرثوذكسية بتاريخ 29
أيلول  ،2018ﰲ كنيسة القيامة – الحازمية ،الذي شاركت به بلدية
الحازمية ممثلة بعضو اﳌجلس البلدي السيدة سيلفيا دعيبس.
اسُتهﱠل اللقاء بصﻼة البدء.
وكانت كلمة ﳌنّسق مكتب راعوّية الشبيبة ،اﳌونسنيور توفيق بو
هدير ،وكاهن ﰲ رعية كنيسة القيامة ،الخوري نعمة صليبا .بعدها،
تّم عرض مقاربة كنسّية ﳌوضوع البيئة وأهميتها وعﻼقتها باﻹنسان
استناداً إﱃ تعليم وموقف كل من الكنيستني الكاثوليكية
واﻷرثوذكسية ،مع اﻷب بولس ناهض واﻷب بولس وهبي.
ثّم توّزع اﳌشاركون عﲆ ثﻼث مجموعات عمل ،تناولت بأسلوب
علمّي إشكاليات بيئية نعيشها اليوم مرتبطة باﻷرض واﳌياه والهواء،
وقّدمت كل مجموعة من اﳌجموعات اقﱰاحات لحلول سواء عﲆ
ﴘ أم الوطنّي.
الصعيد الشخ ّ
ﴢ أم الكن ّ
وأخرياً ،كانت صﻼة الختام.
وقد متحورت كل الصلوات حول موضوع البيئة .واختتم اللقاء بزرع عﲆ رجاء التعاون الدائم ﳌا فيه خري اﻹنسان مبسؤولية كلّية.
شجريت زيتون ﰲ الحازمية ،اﻷوﱃ أمام كنيسة القيامة اﻷرثوذكسية وتبقى اﻷولوية ﰲ الحازمية للبيئة لتبقى الحازمية «مدينة
والثانية أمام كنيسة مار تقﻼ اﳌارونية.
بتشوف حالك فيها».
العدد  - 45الفصل 21 | 2018 - 3
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مجّلة الحازمّية

منا وفينا

«منا وفينا» بقلم المختار إيلي الغاوي

إيلي الغاوي

آل الياس
سجل  212 - 211 - 205ماروني
جاءت عائلة غانم الياس الى لبنان عام  1955من
الﻼذقية – سوريا ،وسكنت في بلدة عاريا (قضاء
بعبدا) ،وانتقلت منها الى الحازمية بداية الستينات،
وهم اﻷساتذة :نوفل – نبيه – وجيه – نزيه والدكتور
رفيق والسيدتان الفاضلتنا نزيها ونبيها ،اشقاء اغنوا
لبنان بعطاءاتهم الفكرية والثقافية واﻹجتماعية
والسياسية ،وأكبروا الحازمية بحلولهم في ربوعها.
الخالد الكبير النائب السوري السابق ،اﻷديب
والشاعر ورجل القانون نوفل غانم الياس لعب دوراً
كبيراً في الدفاع عن وطنه سوريا ،وكل البلدان
العربية التي كانت رازحة تحت اﻹنتدابين
الفرنسي والبريطاني.
سجن مرات عدة عندما كان يدافع عن استقﻼل
بﻼده.
ن
و
ف
ل
غانم الياس
سياسي محّنك ،جريء الرأي ،قوي الشكيمة،
وصفات كثيرة عرف بها .من طليعة خطباء
المنابر حيث كانت الجماهير تلتهب حماسة له،
المعوشي ،ولدى جميع المراجع الروحية ،وعﻼقاته العربية عرف
وتضج القاعات بالتصفيق عند دخوله.
امتلك ناصية الشعر واﻻدب والسياسة ،فكان يحّج الى منزله عنها الكثير ،وأّرخ لها.
في الحازمية كبار رجاﻻت الدولة من لبنان والدول العربية ،كانت له طروحات وأفكار وآراء نّيرة استجاب لها عارفيه ومقدريه.
فكانت له عﻼقات مع رؤساء الدول العربية واﻷجنبية ،وكبار الراحل الكبير من مواليد عام  ،1902متأهل من السيدة الفاضلة
المسؤولين اللبنانيين ،سيما وأنه كان مقّرباً من البطريركية كﻼديس ميشيل ايوب ولهما عدد من اﻷبناء.
المارونية ،وله منزلة خاصة لدى الكرسي البطريركي اﻷنطاكي ،توفي في الحازمية عن عمر مديد بالعطاءات الفكرية والثقافية
وتحديداً غبطة البطريرك الكاردينال مار بولس بطرس والسياسية واﻹجتماعية.
 | 22العدد  - 45الفصل 2018 - 3
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حفل تخريج الشرطة
منظمة المدن والحكومات المحلية

استضافت بلدية الحازمية اﳌؤمتر
الختامي ﳌﴩوع تدريب الﴩطة
البلدية ﰲ مجال حامية حقوق
العامل اللبنانيني وتنظيم عمل
اﻷجانب ،يوم الخميس ﰲ 11
تﴩين اﻷول  2018الذي نظمته
جمعية اﳌدن اﳌتحدة ﰲ
لبنان/اﳌكتب التقني للبلديات
اللبنانية برعاية معاﱄ وزير
العمل ،اﻷستاذ محمد كّبارة.
(اسبانيا) 3 ،دورات تدريبية عﲆ فﱰة  6أيام ﰲ 8
متيز اﳌؤمتر بحضور ممثلني عن وزارة العمل وفريق
محافظات لبنانية :محافظة بريوت ،محافظة جبل لبنان،
عملها هذا إﱃ جانب حضور ممثلني عن البلديات
محافظة الشامل ،محافظة عكار ،محافظة البقاع،
واﻹتحادات البلدية اﳌشاركة ﰲ اﳌﴩوع .نذكر منهم
محافظة بعلبك – الهرمل ،محافظة الجنوب ومحافظة
رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء مجالس بلدية من
النبطية.
بلديات الحازمية ،الغبريي ،بريتال ،مكسة ،حامنا
ألقى خﻼل الحفل رئيس اﳌجلس البلدي ﰲ الحازمية
وعينطورة ،باﻹضافة إﱃ ممثل عن مفوضية اﻹتحاد
كلمة شّدد فيها عﲆ دور الﴩطة البلدية ﰲ تقديم
اﻷورويب و 88ﴍطياً تسلموا ﰲ نهاية اﳌؤمتر إفادات
خدمات مختلفة لجهة انجاز معامﻼت اﳌواطنني وضبط
مشاركتهم ﰲ الدورات التدريبية للمﴩوع.
اﻷمن وبناء جسور الثقة بني الﴩطي واﳌواطن ،منّوهاً
تجدر اﻹشارة إﱃ أن اﳌﴩوع رمى بشكل عام إﱃ
أيضاً بدور جهاز الحراس ﰲ الحازمية وبغرفة اﳌراقبة
تدريب الﴩطة البلدية عﲆ القوانني اﳌتعلقة بالعمل
من أجل اﳌحافظة عﲆ اليد العاملة اللبنانية وتنظيم عمل اﻷجانب .الطرقية ما يساهم ﰲ الحد من عمليات الﴪقة ،وانطلق بعدها
وعليه ،نظمت جمعية اﳌدن بالتعاون مع وزارة العمل ولجنة رؤساء للتشديد عﲆ أهمية التدريب اﳌستمر للذين يساهمون ﰲ اضفاء
البلديات اللبنانية وبدعم من وكالة التعاون والتنمية الكاتاﻻنّية الصورة الحضارية ﳌدنهم وبلداتهم.
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مجّلة الحازمّية مناسباتنا

1
زيارة المطران
ميشال قصارجي
زار سيادة اﳌطران ميشال قصارجي القﴫ
البلدي ﰲ الحازمية واجتمع بالرئيس جان الياس
اﻷسمر متباحثاً معه ﰲ امور رعائية ودينية.

2
فرق الملعب البلدي
امياناً من بلدية الحازمية بﴬورة تفعيل العمل
الرياﴈ ،وبث الروح الرياضية بني جيل الشباب،
يرّحب اﳌلعب البلدي ﰲ الحازمية بجميع الرياضيني
ويفتح أبوابه مجاناً كام تقدمياته لجميع الرياضيني
والفرق التي يستقبلها.

3
اشجار الزيتون
تعتمد بلدية الحازمية شجرة
الزيتون شعاراً لها ،وتقوم بغرسها ﰲ
مستديرات البلدة ،وﰲ الفسحات
الكائنة تحت الجسور ،وﰲ مختلف
اﳌساحات اﳌمكن زراعتها فيها ،ﳌا
لها من فوائد بيئية وصحية
وجاملية.
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4

تطواف في ذخاﺋر مار روكس

5
معايدة
آل بو عاصي
في عيد
اﻷضحى

6

عيد مار الياس
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مجّلة الحازمّية

التقرير اﻹداري

التقرير اﻹداري  ...معامﻼتنا باﻷرقام
اﳌعامﻼت الصادرة (الفصل )2018/3
محﴬ جلسة مجلس بلدي
قرارات مجلس بلدي
قرارات إدارّية
معامﻼت صادرة إﱃ الدوائر الرسمّية
مختلف
طلبات – دعوات – رسائل شكر – تعاميم –
إنذارات – مراسﻼت – إعﻼنات

2018/7
2
8
5
12

2018/8
3
44
3
5

2018/9
2
11
4
13

اﳌجموع
7
63
12
30

36

59

56

151

اﳌعامﻼت الواردة (الفصل )2018/3
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

2018/7
221
5
1
25
35

2018/8
68
33
47

2018/9
201
4
1
3
25
47

اﳌجموع
490
9
2
3
83
129

48

142

51

241

عدد العائﻼت التي ُقﱢدمت لها مساعدات إجتامعّية  85عائلة
 63.400.000ل ل
قيمة اﳌساعدات اﻹفرادّية
اﳌساعدات التي ُقﱢدمت إﱃ جمعيات وأندية ورعايا  18مساعدة بقيمة  47.200.000ل ل
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مجّلة الحازمّية

التقرير المالي

التقرير المالي
التفصيﻼت

متوز

رسم عﲆ القيمة التأجريية (س)
398,380,000
رسم عﲆ القيمة التأجريية غري سكن (غ)
714,163,000
رسم صيانة اﳌجارير واﻻرصفة
291,197,000
رسم اﳌواد القابلة لﻼنفجار
200,000
رسم الﱰخيص بالبناء
5,438,000
عﻼوة عﲆ رسم الﱰخيص بالبناء لقاء استعامل اﻻمﻼك العامة البلدية 273,000
عﻼوة عﲆ رسم الﱰخيص بالبناء لﻼنفاق ﰲ اوجه محددة
544,000
رسم انشاء مجارير وارصفة
262,000
رسم استثامر ﻻماكن اﻻجتامع واندية اﳌراهنات
200,000
رسم استثامر لﻼعﻼنات الدامئة
1,735,000
رسم استثامر ﳌحﻼت ومحطات توزيع اﳌحروقات السائلة
700,000
رسم الدﻻلة
2,525,000
رسم ﻻعطاء اﻻفادات والبيانات والدروس الفنية
64,000
غرامة تأخري
15,983,000
محسومات الﴫف من الخدمة +عائدات غري ملحوظة
4,944,000
رسم التعمري مع الغرامة
187,000
رسم اﳌلجأ
6,600,000
اﳌجموع
1,443,395,000

آب
399,584,000
1,494,058,000
450,242,000
270,000
65,068,000
3,256,000
6,507,000
3,151,000
410,000
6,235,000
650,000
24,000
721,000
10,347,000
657,000
2,441,180,000

الفصل الثالث

أيلول
226,967,000
1,328,961,000
356,856,000
2,100,000
1,495,000
16,000
430,000
6,500,000
157,000
1,923,482,000

1,024,931,000
3,537,182,000
1,098,295,000
470,000
70,506,000
3,529,000
7,051,000
3,413,000
2,710,000
9,465,000
1,350,000
2,525,000
104,000
17,134,000
21,791,000
1,001,000
6,600,000
5,808,057,000

رصيد بلدية الحازمية لدى
مصرف لبنان كما
ورد في 30/9/2018
بلغ  25.710.456.873ل ل
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مجّلة الحازمّية

ترميم

<<

ترميم محترف الجامعة اللبنانية

20/2/2018
اتخذ المجلس البلدي في الحازمية
القرار رقم  69القاضي بعقد نفقة بقيمة
 35.000.000//ل ل (خمسة وثﻼثين
مليون ليرة لبنانية ﻻ غير) من أجل
ترميم المحترف في الجامعة اللبنانية –
قسم الفنون التشكيلية في كلية الفنون
الجميلة والعمارة في الفرع الثاني،
وذلك ضمن سياسة اﻻنفتاح على
الشباب وتلبية حاجاتهم التي تعتمدها
بلدية الحازمية.

ومنذ ذلك التاريخ بدأت اﻷعمال في
المحترف ،وشملت الفسحات الخارجية
(انشاء خيمة من القرميد ،تبليط وتصليح
مصارف المياه) مع تطوير وصيانة داخل
المحترف والمستودع (استحداث شبكة
انارة وشبكة توزيع الكهرباء ،استحداث
شبكة لتصريف المياه مع مصافي خاصة
بالطين ،تصنيع وتركيب مراوح للتهوئة،

الوضع الميداني للمحترف قبل اﻷعمال
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معالجة مشكلة النش ،استحداث رفوف
حديدية ذات قدرة عالية على التحمل،
شراء خزائن حديدية للمحترف
والمستودع مع استحداث باب حديدي
بينهما ،تصنيع وتركيب ،استحداث
طاوﻻت للعمل على اﻷطراف وفي
الوسط ،تصنيع أجران وتبليطها وغيرها
الكثير من اﻷعمال).
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خﻼل عملية التنفيذ

بعد انتهاء اﻷعمال

منتصف شهر تشرين اﻷول  2018بعد
انتهاء اﻻعمال ،أّكد رئيس المجلس البلدي
السيد جان الياس اﻷسمر أن بلدية
الحازمية كانت وتبقى دوماً الى جانب
الشباب وتساعدهم بما قّدر لها من
امكانيات لتحقيق كل ما يصبون اليه ،وفي
هذا السياق نّوه بالمعرض الذي استضافته
البلدية لطﻼب الفرع الثاني في الجامعة
اللبنانية وقال ممازحاً «إذا كان المحترف
في حالته السابقة ورأينا هذه النتيجة
المبهرة ،نتوقع معرضاً أكثر تمّيزاً في
السنوات المقبلة».
الحازمية بتشوف حالك فيها
العدد  - 45الفصل 29 | 2018 - 3
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تااتلنمانﱠفذة
مجّلة الحازمّية المقنراارا
سب

<< تنظيف
القطاعات

استعداداً لفصل الشتاء قامت بلدية
الحازمية بتنظيف قطاعات تﴫيف مياه
اﻷمطار ضمن نطاقها البلدي ،وكانت
النتيجة مميزة ،كام كل سنة ،خصوصاً مع
هطول اﻷمطار اﻷوﱃ حيث حافظت
طرقات الحازمية عﲆ نظافتها ﻻستقبال
ابناء اﳌدينة وزوارها.

<<
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قرار 97

تعلية ريكارات
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<<

قرار 142

<<

قرار 184

صيانة حديقة سنا

حف ودهان عواميد انارة باطوال
تﱰاوح بني  10و12م ﰲ مختلف
شوارع البلدة
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تااتلنمانﱠفذة
مجّلة الحازمّية المقنراارا
سب

<<

قرار 225

<<

تزييح شارع
كامل اﻻسعد

ﴏف صحي من وسط ساحة
مارت تقﻼ ولغاية بناية ديلو
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الحازمّية في صور

الحازمّية في صور
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