cover hazmieh magazine n2 2019.qxp_Layout 1 9/12/19 4:46 PM Page 2

مجــــّلــــة
الحازمّية

رئيس جمهورية بلغاريا
في ربوع الحازمية

العدد  - 48الفصل 2019 - 2

الحازميـة
مضّوايةفيكم

cover hazmieh magazine n2 2019.qxp_Layout 1 9/12/19 4:46 PM Page 4

الحازمّية في صور

الحازمّية في صور

كلمة الرئيس...
الحازمية  ...بتشوف حالك فيها!
ثﻼث سنوات مّرت منذ انتخاب المجلس
البلدي الحالي عام 2016
ّ
برامج كثيرة وعدناكم بها ...حققنا القسم
اﻷكبر ...وما لم ننجزه حتى الساعة ،وضعنا
له جدولة زمنّية وخططا ً للتنفيذ ...لكن
اﻷهم أّننا لم نكتِف بما خّططنا له ،وما
وعدنا به ،بل واكبنا التطّورات ووّسعنا أفق
اﻷحﻼم...
كان حلما ً راودنا ...أن تصبح بلدتنا مدينة
تضّج بالحياة فتتخّطى بحدودها اّي نطاق
جغرافي وتحّلق في فضاء العالميّـــة !
كان حلما ً يدغدغ مشاعرنا ...أن نرتقي
بمدينتنا الى مصاف كبرى المدن والعواصم
اﻷوروبّية فتصير قبلة أنظار الرؤساء والسفراء
والمنظمات الدولية!
كان حلما ً يشغل بالنا ...أن نحّيد مدينتنا عن
التجاذبات السياسّية وأن تزدهر باﻹقتصاد
واﻻستثمارات اﻷكبر على مستوى الوطن
والشرق!
فصار حلمنا حقيقة...
نعم ،بعض اﻷحﻼم تتحقق بأبهى حلة...
فها هي الحازمّية اليوم تستقبل رئيس
جمهورية بلغاريا ويلتقي ﰲ قﴫها
مبجلسها البلدي ومخاتيها وبالجالية
البلغارية وخّريجي جامعات بلغاريا
المقيمين في لبنان فيخّصص له استقباًﻻ
رسميا ً وشعبيا ً حاشدا ً ،وها هي السفارة
الروسية تختار القاعة اﻷرجوانّية في القصر
البلدي لتعرض عليها استعراضها الفني
الثقافي الذي عرض حصرا ً على خشبة كازينو
لبنان ،وكذلك حذت السفارة الباراغوانية
واﻷندونيسية والسرلنكية ،وبلدان أخرى في
ربوع الحازمية ،حتى تحقق حلمنا فانطلقنا
من الحازمية الى العالمية!
وها هي الحازمية اليوم ﻻ تكتفي باﻹنفتاح
على الغرب من الدول ،وﻻ تكتفي بالخبرات
المكتسبة من خﻼل انضمامها الى منظمات
عربية ودولية تعنى بشؤون التنمية اﻹدارية
والتطوير المحلي ،بل تمّد يد المساعدة الى

زميﻼتها ،فمن اتحاد بلديات ساحل المتن
الجنوبي الى القاع مرورا ً بتوأمها في الضنية
– عكار ،فقد وّقعنا مؤخرا ً بحضور ومباركة
معالي وزيرة الداخلية والبلديات السّيدة رّيا
حفار الحسن بروتوكول تعاون مع الحازمية
(الضنية) وكانت لحظات تاريخية في القصر
البلدي حيث اجتمعت قرية ومدينة
تختلفان بالديمغرافية والجغرافية والثقافة
وتجتمعان على حّب الوطن واﻹنتماء له!
لم يكن غريبا ً علينا أن تتهافت اﻹستثمارات
على الحازمية وتتكاثر فيها ،فنحن قمنا ضمن
اﻷطر القانونية ،بتأمين أفضل الممكن من
بنى تحتية وفوقية وتسهيﻼت وخدمات
وتواصل ﻷبناء مدينتنا وسكانها والمستثمرين
فيها فجذبت بفترة قصيرة اﻷنظار ،وباتت
تضّج بالحياة ،كخلية نحل منتجة ﻻ تهدأ.
وتستمر الحازمية...
هذه المدينة اليافعة التي أنشئت بلديتها
في العام  ،1964ﻻ تزال تواجه تحديات
وشائعات تطال نطاقها البلدي واﻹداري،
ولكّنها ،بثقة مواطنيها ،تصمد بوجه الرياح
العاتية وتستمر بتقديم خدماتها كالمعتاد
ضمن نطاقها البلدي الحالي المعتمد منذ
نشأتها ،من دون اي تغيير ميداني أو
جغرافي ،وتضع ثقتها بيد سلطة الوصاية
(وزارة الداخلية والبلديات) للحفاظ على
الحق المرسوم بفعل قرار اللجنة المكلفة
من وزارة الداخلية والمتابعة الميدانّية
والهندسة المدنّية والطبيعّية والجغرافيا.
إنجازات كثيرة عصفت بمدينتنا خﻼل
السنوات الثﻼث المنصرمة ،طالت مختلف
القطاعات ﻻ سيما الشأن الصحي الذي
سّطرنا فيه تعاونا ً ممّيزا ً مع السفارة اليابانية
بواسطة سعادة النائب الصديق د .فرد
بستاني والذي أثمر عن تزويد مركز الرعاية
الصحية بأحدث اﻷدوات التقنية ،كما طالت
اﻹنجازات الشّق الشبابي والثقافي فصار
للشباب دورا ً مهما ً في نبض الشارع ونقل
آمالهم وطموحاتهم الى طاولة المجلس

جان الياس اﻷسمر
رئيس مجلس بلدّية الحازمية

البلدي ﻻتخاذ المناسب من القرارات ،وقد
كان ﻻفتا ً تكريم بلدية الحازمية من قبل
جامعة بيروت العربية كأفضل ممارسة
سياسات شبابّية في لبنان والعالم العربي.
وفي هذا السياق ،كانت الحازمية السباقة
بالتعاون مع شباب الجامعة اللبنانية
ففتحت لهم المجال لتقديم تصوراتهم
ومقترحاتهم للمجّمع الرياضي ودرج مارت
تقﻼ ،وأّهلت لهم محترفهم في حرم
الجامعة وفتحت لهم قاعاتها ﻹقامة
معرضهم الفني .وتابعت الحازمية اهتمامها
بمختلف فئات المجتمع العمرّية،
فاستكملت احتفاﻻت الصغار والكبار لنشر
روح العيد ،واستحدثت زيارات تكريمّية
لكبار الحازمية لتكريم مشوار عمرهم ايمانا ً
من الرئيس جان الياس اﻷسمر بأّن تأسيس
عائلة منتجة هي اﻹنجاز اﻷكبر في الحياة.
وﻷّن اسم حازميتنا يعني حاووزا ً للمياه،
تفيض مدينتنا اليوم تطّورا ً منبثقا ً من عراقة
القناطر وأصالة نهر بيروت ،وتمضي قدما ً،
محّملة باﻹنجازات واﻷفكار ومزيد من
اﻷحﻼم ،لتبقى كما عهدتموها «مدينة
بتشوف حالك فيها !»
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زيارة الرئيس البلغاري

استقبال رسمي لرئيس الجمهورية البلغاري وعقيلته من قبل جهاز الشرطة
في بلدية الحازمية

زار الرئيس البلغاري رومني راديف وعقيلته والوفد
الرسمي واﻻعﻼمي اﳌرافق ،القﴫ البلدي ﰲ الحازمية
حيث كان ﰲ استقباله رئيس واعضاء اﳌجلس البلدي
والنواب آﻻن عون وبيار بو عاﴆ ود .فريد بستاين،
اضافة اﱃ محافظ جبل لبنان محمد اﳌكاوي ،وحشد
من موظفي البلدية وخريجي الجامعات البلغارية
وأبناء الجالية ﰲ لبنان ومخاتري البلدة ،وقد ازدان
مبنى البلدية باﻻعﻼم اللبنانية والبلغارية ،ﰲ ظل
مواكبة امنية من الحرس الجمهوري وجهازي الﴩطة
والحراس ﰲ بلدية الحازمية.
استعرض الرئيسان ثلمة من الﴩطة والحرس عﲆ مدخل البلدية،
عﲆ وقع النشيدين اللبناين والبلغاري ،وتوجها مع عقيلتيهام اﱃ
داخل القﴫ البلدي عﲆ نغامت نشيد الحازمية.
افتتح رئيس اﳌجلس البلدي ﰲ الحازمية اللقاء قائًﻼ «استضافتكم
ﰲ هذا القﴫ البلدي ليست بالحدث العادي ،بل تتعداه لتستحق
الوصف التاريخي ﻻنها تزيدنا فخرا واعتزازا ،فقد دشن هذا اﳌقر
فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ﰲ العام  ،2013وها انتم اليوم
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الرئيس اﻻورويب اﻻول الذي نتﴩف باستقباله ﰲ مدينتنا الحازمية،
بلدة وبلدية مخاتي وجمعيات ،آملي ان تحظى مدينتنا يوما
بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العامد ميشال عون».
أضاف« :أردنا للحازمية دورا رياديا ﰲ الثقافة والعلم والفن
واﻻقتصاد فاخﱰنا لها شعارا خطوة نحو الغد ،وها هي اليوم قبلة
أنظار كبار اﳌستثمرين ﰲ لبنان والﴩق اﻻوسط ،ومركزا ﻻهم
اﳌشاريع العمرانية والتجارية ،ومنزﻻ لكبار رجال السياسة والعلم

الرئيس البلغاري يوقع السجل الذهبي بحضور أعضاء المجلس البلدي

واﻻقتصاد والفن واﻻعﻼم ،وحاضنة لعدد كبي من السفارات
واﳌؤسسات العاﳌية وعﲆ رأسها السفارة البلغارية التي نفخر
ونعتز بوجودها ﰲ مدينتنا وبالتعاون الدائم والفعال مع اركانها».
وتوجه اﱃ السفي البلغاري بالقول« :نفخر دوما بالتعاون مع
سعادتكم ومع فريق عملكم اﳌميز بجهده ومثابرته ،والذي ينقل
الينا اجمل صورة عن بلدكم العزيز ويسعى بكل ديناميكية
ﻻستقطاب اﳌستثمرين والسائحي لبلدكم الحبيب .بي لبنان
وبلغاريا الكثي من التشابه ،فبلدانا متأثران بالثقافتي الﴩقية
والغربية ،ويضعان العائلة ﰲ مرتبة عالية ،ويحافظان عﲆ الدين
والتقاليد وعﲆ الفولكلور الذي ﻻ يزال حيا وينقل من جيل لجيل.
ولعل اكرث ما نتشارك به هو اﻻمثال واﻻقوال اﳌأثورة الواردة الينا

من الثقافة البلغارية ،وبها اختم قائﻼ :الحياة سلم البعض يصعد
درجاته واﻻخر ينزلها .ونحن ﰲ الحازمية عاهدنا انفسنا وشعبنا ان
نبقى دوما ﰲ طريق الصعود نحو القمة وما بعدها».
وختم« :من الحازمية قلب لبنان النابض محبة وتطورا ،نشكر
لفخامتكم قبول دعوتنا للقاء اركان الجالية البلغارية ﰲ مدينتنا،
ونحملكم يا فخامة الرئيس اﱃ بلغاريا بدولتها وشعبها ،كل اﳌحبة
والتقدير وهدية عبارة عن خشبة من ارز الرب رمز لبنان وقلب
علمه ،فيها كتاب النبي لجﱪان خليل جﱪان الفيلسوف اللبناين
العاﳌي اﻻشهر ﰲ القرن اﳌاﴈ .عشتم عاشت بلغاريا متطورة
صعودا نحو القمة ،عاشت الحازمية مدينة التطور والعراقة».
الرئيس البلغاري بدوره ،قال« :اسمحوا ﱄ اوﻻ ان اوجه شكري
العدد  - 48الفصل 2019 - 2
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الحضور الرسمي وقوفاً للنشيدين اللبناني والبلغاري

هدية الحازمية الى الرئيس البلغاري ،تذكار من ارز الرب.

لرئيس بلدية الحازمية جان اﻻسمر عﲆ اتاحة هذه الفرصة لنستفيد
ونجتمع ﰲ هذا اللقاء اﳌؤثر .لقد كان اليوم حافﻼ ومثمرا بالنسبة ﱄ
وللوفد اﳌرافق .فقد أجرينا ﰲ الصباح محادثات مثمرة مع فخامة
الرئيس ميشال عون ،ومع رئيس الﱪﳌان نبيه بري ،وانا قادم اﻻن من
محفل رجال اﻻعامل البلغاري اللبناين الذي اعتقد انه سيكون ناجحا
جدا ،وسأتابع لقاءايت بعد قليل حيث سأجتمع مع دولة رئيس
مجلس الوزراء سعد الحريري .لكنني اود ان اقول بكل ﴏاحة ،ان
لقايئ واجتامعي معكم كمواطني واصدقاء بلغاريا هو اكرث ما اثر ﰲ،
وكنت انتظره بفارغ الصﱪ .واؤكد ان ﻻ حدود للصداقة خصوصا وان
بيننا تاريخا مشﱰكا عﲆ مدى اﻻف السني ،ونحن نتقاسم اﻻهداف
والقيم اﳌشﱰكة الحريصة عﲆ مستقبل شعبينا ،لكنكم باجتامعكم
هذا متثلون جﴪا حيا بي لبنان وبلغاريا».
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افتتاح الكوكتيل

أضاف« :نعود بﴪور اﱃ الوراء حي كان عدد الطﻼب اللبنانيي ﰲ
بلغاريا اكﱪ بكثي من اليوم ،وبعضهم بقي فيها وهم حاليا من
اﻻطباء والخﱪاء واﻻخصائيي ،وميثلون رمزا للموهبة وحب العمل
والتوفيق .وبالطبع لقد عاد معظم هؤﻻء الطﻼب اﱃ لبنان،
ويﴪين ان أرى العدد الكبي من العائﻼت السعيدة وﻻ سيام
اﻻطفال الذين رأيناهم وهم خي دليل عﲆ العﻼقة اﳌتينة التي
تربط شعبينا .ومن واجبنا نحن الكبار ﰲ السن ان نعمل عﲆ
توفي الظروف التي تتيح لهؤﻻء اﻻطفال ان يعتﱪوا انفسهم
مواطني لبلغاريا وللبنان عﲆ حد سواء ،وعليهم ان يتحدثوا
بالعربية ﰲ لبنان وان يعرفوا أمجاد وطنهم لبنان ،وعليهم ﰲ
نفس الوقت ان يجيدوا اللغة البلغارية .لذلك اود ان أتوّجه
بالشكر اﱃ الجالية البلغارية ﰲ لبنان واﱃ سعادة السفي واﱃ كل
من ساهم ﰲ إقامة اﳌدرسة البلغارية اﳌرخصة ﰲ لبنان».

وتابع« :تطرقنا اليوم ﰲ حديثنا مع نظيي فخامة الرئيس ميشال
عون اﱃ اهم القضايا التي تخص التعاون بي بلدينا وﻻ سيام
اقتصاديا ،وانا ﻻ اشك عﲆ اﻻطﻼق ﰲ مستقبل وآفاق تجسيد
اﻻمكانيات عﲆ ارض الواقع ﰲ مجال تطوير وتوسيع التعاون
اﻻقتصادي بي البلدين ،امنا هذا التوفيق يتطلب توفي الثقة
اﳌتبادلة بي بلدينا .وهنا أود ان اتوجه اﱃ رابطة اللبنانيي
خريجي الجامعات البلغارية بأنكم أنتم من يجسد الضامنات
لتوفي هذه الثقة ،انتم الذين تقيمون وتبنون السمعة الجيدة
لبلغاريا هنا عﲆ ارض لبنان .واعرب هنا عن ﴎور فخامة رئيس
الجمهورية العامد ميشال عون والذي اعرب عن رضاه عام يحظى
به ممثلو رابطات وخريجو الجامعات البلغارية ﰲ الحياة
اﻻقتصادية واﻻجتامعية للجمهورية اللبنانية حاليا .وانا عﲆ يقي

بأن زياريت وبفضل جهودكم كذلك ،ستسفر عن اﳌزيد من تعزيز
التعاون القائم بيننا ونأمل ان نرى مزيدا من رجال اﻷعامل
اللبنانيي ﰲ بلغاريا والبلغار ﰲ لبنان ،وأن نتبادل اﳌزيد من برامج
الطﻼب والفاعليات الثقافية اﳌشﱰكة .كام سأكون مﴪورا بأن أرى
عددا أكﱪ من السياح اللبنانيي ﰲ بلدنا».
وختم« :أشكركم مرة ثانية عﲆ هذه اللحظات الرائعة من
اجتامعنا معا ﰲ هذه اﻷمسية ،واشكر كل من ساهم وعمل
لتحقيقها».
واستمع الرئيس راديف اﱃ أسئلة ابناء الجالية واجاب عليها ،ثم
أقيم حفل كوكتيل عﲆ ﴍف الرئيس البلغاري والسيدة اﻷوﱃ
والوفد اﳌرافق وتّم تبادل الهدايا التذكارية.
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اطﻼق العمل في مستديرة بيار صادق

أطلقت بلدية الحازمية العمل رسمّيا ً ﰲ
مستديرة الفنان بيار صادق ،وذلك عﴫ
يوم الخميس  9/5/2019حيث اجتمع
رئيس واعضاء اﳌجلس البلدي ،مختاري
البلدة ولجنة تجارها مع عائلة الرسام
الكاريكاتوري الراحل ومؤسسة بيار
صادق.
وكان مجلس بلدية الحازمية قد اتخذ
القرار اﳌجلﴘ رقم  6تاريخ 7/6/2016
القاﴈ باﳌوافقة عﲆ تسمية اﳌستديرة
الواقعة بي العقارين 1962و 1963الحازمية
عﲆ اسم الفنان الكاريكاتوري الراحل بيار صادق ،ابن الحازمية.
وكانت كلمة لرئيس مجلس بلدية الحازمية السيد جان الياس اﻷسمر
جاء فيها:
«من الحازمية اﱃ العاﳌية» ،هو شعار بلدية الحازمية اليوم ،وكان أّول
من طّبقه الرسام الكاريكاتوري اﳌبدع بيار صادق.
عاش وعائلته ﰲ الحازمية ،مبحاذاة هذه اﳌستديرة التي ستحمل
اسمه.
رسم ﰲ أشهر الصحف اللبنانية.
|8
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اشتهر باستقﻼلية عمله مع أنه عمل مع مؤسسات عقائدية
وحزبية وسياسية.
رسوماته تظهر الواقع بتهكم مهذب كام يجب أن يراه اﳌواطن
العادي.
ﳼ اﳌتحّرك
إبداعه قاده ليكون أول من نّفذ الكاريكاتور السيا ّ
يومّيا عﱪ شاشات التلفزة.
حائز هو عﲆ اوسمة وجوائز محلية وعاﳌية ،فرفع بذلك اسم

لبنان عاليا ً ،كام اسم مدينته الحازمية التي ترعرع فيها وترك فيها،
وعائلته ،أطيب أثر.
قال وزير الثقافة محمد داود «أّن الشارع مل يهتز يوما ً احتجاجا ً
عﲆ رسم كاريكاتوري لصادق ،وهذه ليست صدفة :إنّــه الرقي،
إنها اﳌعرفة ،إنه اﻻتزان ،إنه اﻻحﱰام ،إنها الصحافة اللبنانية
بوجهها الحقيقي واﳌهني والهادف ،إنه التحليل الصائب ،إنها
الثقافة ،وﻻ ميكن لهذه الصفات أن تجتمع إّﻻ ﰲ عمﻼق بحجم
بيار صادق».
بيار صادق ،غاب بالجسد ،لكّن أعامله اﳌبدعة خّلدت اسمه،
كذلك عائلته وعﲆ رأسها السيدة الفاضلة حنان وابنائه اﻷعزاء.
واليوم ،نجتمع معا ً بالتعاون مع مؤسسة بيار صادق لنطلق العمل
ﰲ اﳌستديرة التي تحمل اسم الراحل اﳌبدع؛ واضعي حجر اﻷساس
فيها ،هي التي تفخر بتخليد اسمه كام تفخرالحازمية باحتضانه.
عﲆ امل ان نلتقي مجددا ً ،وقريبا ً ،لنفتتح سويا ً هذه اﳌستديرة

التي أراد اﳌجلس البلدي من خﻼلها تخليد ذكرى الكبي بيار
صادق ،لتصبح متﻼمئة مع اﳌجّسامت التي تشاهدونها.
عشتم ...
خـلــّــدت ذكرى اﳌبدع بيار صادق
عاشت الحازمية ،مدينة العراقة والتطور
عاش لبنان
ألقت السيدة حنان صادق كلمة ،باسم العائلة وباسم مؤسسة
بيار صادق ،شكرت فيها بلدية الحازمية بشخص الرئيس جان
الياس اﻷسمر الذي يعد ويفي بوعوده ،مجّددة شكرها للمبادرات
القّيمة التي تقوم بها بلدية الحازمية التي تعنى دوما ً بتكريم
كبارها وتخلـّــد ذكراهم.
الحازمية_بتشوف_حالك_فيها
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زيارات
زيارة شباب صور الى الحازمية

رئيس المجلس البلدي السيد جان الياس اﻷسمر يتوسط السيدة حنان الهبر (مسؤولة مكتب التنمية المحلية) ومفوض الشرطة (خليل ابو صافي) ووفد من شباب صور والحازمية.

استضافت بلدية الحازمية يوم السبت في  6/4/2019وفدا ً من
شباب صور ،ضمن مشروع تدريب الشباب بين اليونيفيل -
اليونيسكو الذي يستهدف مجموعات شبابية من بلدات في قضاء
صور بالتعاون مع مركز وزارة الشؤون اﻻجتماعية جبال البطم في
قضاء صور ،وقد كان في استقبالهم رئيس المجلس البلدي السيد
جان الياس اﻷسمر ،ووفد من اللجان الشبابية في الحازمية ،وفي
الحازمية_بتشوف_حالك_فيها
اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي.

بعد التعارف ،كان عرض للتجربة الرائدة لشباب اتحاد ساحل
المتن الجنوبي بإيجابياتها وصعوباتها ،وتّم التدوال بمجموعة من
اﻷفكار لتفعيل دور الهيئة الشبابية ،وبعدها أدار الدكتور عصام
شّيا ورشة عمل تمحورت حول قانون البلديات ،اﻹنتخابات
البلدية والحكم الصالح والحوكمة الرشيدة.
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زيارة شباب الحازمية الى قانا
شاركت اللجان الشبابية في بلدية الحازمية بزيارة الى شباب السياحة الريفية في لبنان انطﻼقا ً من دور قانا ومقوماتها
بلدية قـانا يوم اﻹثنين في  ،22/4/2019حيث جال حوالي الطبيعية والسياحية قّدمتها مسؤولة مكتب التنمية المحلية
خمسون شابا ً وشابة في قانا بدءا ً من مغارتها التاريخية ،مرورا ً في بلدية الحازمية السيدة حنان الهبر.
بمركز البلدية حيث قام أعضاء من المجلس البلدي
ب اس ت ق ب ا ل هم .
استكملت الزيارة بالمرور في حارات قانا القديمة حيث كان
عرض الّزوار مشاريعهم ونشاطاتهم كوسيلة لتبادل الخبرات شبيبة مار يوسف باستقبالهم على غداء قروي في قاعة كنيسة
بين الجمعيات الشبابية لتنمية قدراتهم الممولة من قبل البلدة .وقدمت جمعية شباب قانا فرقة دبكة تراثية،
اليونيفيل واليونسيكو وبالتعاون مع مركز الخدمات اﻹنمائية واختتمت الجولة بزيارة الى موقع مجزرة قانا تأكيدا ً على
«جبال-البطم» ،وقد تضمنت الزيارة دورة تدريبية حول الوحدة الوطنية بين جميع اﻷفرقاء.
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زيارة سيدات الحازمية الى قانا

دعت الهيئة الوطنية للطفل اللبناين -
فرع الحازمية ،بالتعاون مع بلدية
الحازمية ،سيدات البلدة لزيارة اﳌعامل
اﻷثرية والدينية ﰲ بلدة قانا الجنوبيّـــة.
وللغاية اجتمع عدد من السيدات يوم
السبت ﰲ اﻷول من حزيران 2019
وانطلقن فكانت زيارة حج اﱃ حيث
مﴙ السيد اﳌسيح وقام بأوﱃ عجائبه،
وبعدها زارت السيدات الناقورة والخط
اﻷزرق والتقي بعناﴏ اليونيفيل،
فكانت أجواء عائلّية محّببة هدفها
تشبيك العﻼقات مع مختلف اﳌناطق
والبلدات اللبنانية.
هنأ رئيس اﳌجلس البلدي السيدة سيلفيا
دعيبس ،رئيسة فرع الجمعية وعضو
اﳌجلس البلدي ﰲ الحازمية ،عﲆ حسن
التنظيم ودعاها لتفعيل العمل الحيوي
واﻹجتامعي ،خامتا ً بقوله «ﻷننا نهتم
فإننا ننتمي!»
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المﺆتمر الختامي
لتعزيز مكاتب التنمية المحلية
في البلديات اللبنانية

شارك رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس اﻷسمر مع منظمة اﳌدن والحكومات اﳌحلية اﳌتحدة ،وترأس جلسة ﰲ اﳌؤمتر
الختامي والتقييم النهايئ ﳌﴩوع تعزيز قدرات البلديات اللبنانية وتوفري التدريب ﰲ مجال التنمية اﳌحلية ،يوم الثﻼثاء الواقع
فيه  30نيسان  2019ﰲ فندق–  The smallvilleبريوت.

وكانت قد نّفذت جمعية اﳌدن اﳌتحدة ﰲ لبنان /اﳌكتب التقني والتعاون؛ باﻹضافة اﱃ عرض موجز للمﴩوع الجديد حول تعزيز
للبلديات اللبنانية عﲆ مدى ثﻼث سنوات ( )2018 – 2016وتنمية شبكة التواصل بي اﳌنتخبي والفنيي ﰲ البلديات اللبنانية
«مﴩوع تعزيز قدرات البلديات اللبنانية وتوفي التدريب ﰲ بالﴩاكة مع مقاطعات اﻷود واﻹيفلي والسان مارتيم.
مجال التنمية اﳌحلية» باﻻشﱰاك مع لجنة رؤساء البلديات
اللبنانية ،ومقاطعتي اﻹيفلي واﻷود ،وبدعم تقني من اﳌركز وكانت كلمة للرئيس جان الياس اﻷسمر أضاء فيها عﲆ القيمة
الوطني الفرنﴘ لتدريب موظفي السلطات ودعم ماﱄ من وزارة اﳌضافة ﳌكاتب التنمية اﳌحلية ﰲ البلديات اللبنانية سيام واّن
أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية (.)CNFPT
بلدية الحازمية كانت السّباقة ﰲ انشاء هذا اﳌكتب ﰲ العام
 2016وأهمية استدامته ،وقد شارك عﲆ الطاولة اﳌستديرة السيد
سلّــط هذا اﳌؤمتر الضوء عﲆ العمل اﳌنجز وّمتت مناقشة سامي الصفدي رئيس اتحاد بلديات الحاصباين ،السيدة فاليي
مﴩوع تعزيز قدرات البلديات اللبنانية وتوفي التدريب ﰲ دومونتي نائبة رئيس مقاطعة اﻷود ،السيد جان ماري تيتار رئيس
مجال التنمية اﳌحلية ،مﴩوع اﳌساعدة الفنية ﳌكاتب التنمية بلدية هودان ورئيس التعاون الدوﱄ والتنمية ﰲ ايفلي ،السيدة
اﳌحلية للبلديات و اﻹعﻼن عن الفائزين ﰲ طلب إستدراج اليزابيث غاي اﳌلحق ﰲ مجال التعاون ﰲ السفارة الفرنسية ﰲ
عروض اﳌشاريع ﳌﴩوع اﳌساعدة الفنية الذي تّم تنفيذه بيوت والسيد رشيد عتقي مكلف بالتنمية اﳌحلية ﰲ اتحاد
بالﴩاكة مع مقاطعة برشلونة وصندوق مايورآ للتضامن بلديات كﴪوان – الفتوح.
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ذكرى اﻹبادة اﻷرمنية في المخيتاريست

الرئيس جان الياس اﻷسمر متوسطاً النائبة بوﻻ يعقوبيان والوزير ريشار قيومجيان والسيدة ريما بربريان

هدية تذكارية من المونسينيور مسروب سوﻻهيان

إحياء لذكرى اﻹبادة اﻷرمنية احتفل المونسينيور مسروب كلمة الرئيس جان الياس اﻷسمر:
سوﻻهيان (الرئيس العام لرهبنة المخيتاريست في الشرق
اﻷوسط) في دير اﻵباء المخيتاريست في الحازمية يوم الثﻼثاء في «حضرة المونسينيور مسروب سوﻻهيان المحترم – الرئيس العام
 ،23/4/2019بالذبيحة اﻹلهية على نية الشهداء الذين سقطوا لرهبنة المخيتاريست في الشرق اﻷوسط
خﻼل «الكارثة الكبرى» ،وقد شارك في القداس رئيس المجلس سعادة النواب ومعالي الوزراء اﻷفاضل اﻷفاضل
البلدي السيد جان الياس اﻷسمر وعدد من اعضاء المجلس مع الزمﻼء اﻷعزاء
مختاري بلدة الحازمية ولجنة تجارها وبعض من الفعاليات ،وكان مختاري بلدة الحازمية الكرام
ﻻفتا ً حضور النائبة بوﻻ يعقوبيان ووزير الشؤون اﻹجتماعية الحضور الكريم
ريشار قيومجيان.
«َسُيْخِرُجوَنُكْم ِمَن اْلَمَجاِمِعَ ،بْل َتْأِتي َساَعٌة ِفيَها َيُظﱡن ُكﱡل َمْن
وفي نهاية القداس وضع الحضور الرسمي باقات من الورد على َيْقُتُلُكْم أَﱠنُه ُيَقﱢدُم ِخْدَمًة للِه».
نصب تذكاري للشهداء ،وقد استعرضت النائب بوﻻ يعقوبيان في
قال الرب يسوع.
كلمتها العفوية آثار هذه المجازر وآﻻمها ،في حين دعا الوزير
ريشار قيوم ّجيان لﻺعتراف الرسمي باﻹبادة ،أما الرئيس جان لقد عاش المسيحّيون على مّر العصور اضطهادات وقتل
الياس اﻷسمر فقد قارن بين المجازر اﻷرمنية ّواﻹبادات التي وتعذيب ،حيثما عاشوا وتواجدوا ،فقد امتزجت دماؤهم بدم
حصلت في لبنان خﻼل فترة الحرب ،ﻻ سيما منطقة الدامور ،الفادي على الصليب.
وختم قائًﻼ« :الراحة اﻷبدية للشهداء اﻷبرار ،ولنتذكر أّن مجد أمـّــا المجازر اﻷرمنية فقد بدأ الخﻼف حول ما يعرف بـ«مذبحة
الرب قد بدأ من على صليبه بإكليل من الشوك ،فلنقـتــِد به اﻷرمن» ،التي اقترفها العثمانيون مطلع القرن الماضي ،على
التسمية أوًﻻ ،ومن ثم تجاوزها إلى اﻷرقام ،فجمهورية أرمينيا
لنصل معه الى مجد القيامة ففرح اﻷبدية».
وفي الختام ،قّدم المونسينيور سوﻻهيان ايقونات تذكارية تعتبر أن ما يناهز مليون ونصف مليون أرمني قتلوا بصورة
للحضور الرسمي ولعضو المجلس البلدي السيد هوفل بربريان .منهجية بين  1915و 1917خﻼل «الكارثة الكبرى» ،فيما تؤكد
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تركيا أن ما حصل حرب أهلية ترافقت مع مجاعة لقي خﻼلها
حوالي خمسمائة ألف أرمني مصرعهم وكذلك عدد مماثل من
اﻷتراك.
أّمــا المجتمع الدولي فقد بدأ بتغيير وجهة نظره مؤخرا ً  ،مؤيدا ً
لطرح جمهورية أرمينيا ،والتعامل مع هذه القضية اﻹنسانية ،من
خﻼل اﻹعتراف بأنها «إبادة» مستنكرة.
لم يكن اﻷرمن وحدهم ضحية ما يعرف بالكارثة الكبرى ،بل
طالت هذه اﻹبادة طوائف مسيحّية أخرى كانوا تحت سيطرة
الحكم العثماني آنذاك ،فامتزجت دماء شهدائنا اﻷبرار لنبقى
ونستمر ،ما أنبت ثمرا ً ممّيزا ً في مختلف أقاصي اﻷرض ،ومن
بينها لبنان حيث تنشر الطائفة اﻷرمنية الكريمة ثقافتها
وحضارتها الممّيزة ،وتشارك جميع الطوائف اﻷرمنّية في السياسة
والحكومات المركزية والمحلية ،وفي مجلسنا البلدي في الحازمية
ممثلــَـين عن هذه الطائفة الكريمة منذ العام  ،1998نفتخر
ونعتز بهم.
أمّـــا لبنان ،فقد شهد بدوره عمليات قتل ممنهجة عديدة في
تاريخه الحديث بحق المسيحيين ،كان أولها و أبرزها يوم 20
كانون الثاني  1976حيث هاجم مقاتلو الحركة الوطنية اللبنانية
ومنظمة التحرير الفلسطينية بلدة الدامور المسيحية الحبيبة،
فأبادوا العديد من سكان البلدة أثناء اجتياحها وفي مجزرة

ﻻحقة ،وأجبروا باقي السكان على الفرار بحرا ً حيث كانت الطرق
البرّية مقطوعة.
ونحن اليوم ،في الذكرى الرابعة بعد المئة لﻺبادة اﻷرمنية،
نستنكر كل عمليات اﻹرهاب والقتل ،النفسي والجسدي ،أينما
كانت ،ونتمّسك بديننا أكثر ،دين محبة وتسامح؛ وندعو الرب،
مستلهمين دماء اﻷبرار والشهداء ،أن يحّل السﻼم في كل
المجتمعات ،لنخطو إذاك خطوات جّبارة نحو تطّور اﻹنسانية ،ﻻ
حصرا ً نحو تقّدم تكنولوجي جـاف قد يدخلنا في نفق مظلم إذا
خﻼ من روح الرب وبصمة اﻹنسان.
الشكر ،كّل الشكر لدير اﻵباء المخيتاريست ،وللقّيمين على هذه
المنارة الرائعة في قلب الحازمية الحبيبة؛ سنسعى دوما ً
للمحافظة عليه ﻷننا نرغب بالمحافظة على إرث اﻵباء واﻷجداد،
وعلى اﻻستمرار في المحافظة على تراث الطائفة اﻷرمنية
الكاثوليكية العزيزة.
الراحة اﻷبدية للشهداء اﻷبرار ،ولنتذكر أّن مجد الرب قد بدأ من
على صليبه بإكليل من الشوك ،فلنقـتــِد به لنصل معه الى مجد
القيامة ففرح اﻷبدية.
عاش شهداء اﻷرمن والمسيحيين
عاشت الحازمية الحبيبة
عاش لبنان
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احتفال نقابة المحررين

«حرّية الصحافة بي القواني واﳌامرسة»
ندوة اختتمت فيها نقابة محّرري الصحافة احتفاﻻتها ﰲ اليوم
العاﳌي لحريتها.
أحيت نقابة محّرري الصحافة اللبنانّية ،اليوم العاﳌي للصحافة،
يوم اﻻثني الواقع فيه  6ايار  ،2019بندوة بعنوان« :حرّية
الصحافة بي القواني واﳌامرسة» ،أُقيمت ﰲ قاعة اﳌؤمترات ﰲ
بلدّية الحازمّية ،وشارك فيها ،الوزير السابق اﻷستاذ زياد بارود
ومدير الﱪنامج ﰲ اﻹتحاد الدوﱄ للصحافيي اﻷستاذ مني زعرور
والدكتور لويس حنينة وعضو مجلس النقابة اﻷستاذ واصف
س .وقد
عواضة ،وأدارها الخبي اﻹعﻼمي اﻷستاذ كميل من ّ
رفعت ﰲ القاعة صوًرا لشهداء الصحافة ﰲ لبنان.
وكان لرئيس بلدّية الحازمّية اﻷستاذ جان الياس اﻷسمر كلمة
ترحبّية جاء فيها:
أهًﻼ بكم ﰲ داركم ،القﴫ البلدي ﳌدينة الحازمية.
أردنا ﳌدينتنا أن تكون ،كام فرضت جغرافّيتها ،مدينة إلتقاء
ﳌختلف الثقافات والحوارات ،ومختلف التطلعات العاﳌية ،وقد
بدأنا باﻷمس القريب خطوة اﻷلف ميل ،ونكمل معكم الطريق.
«ﻻ تكون أي دميقراطية مكتملة من دون توفـّـر إمكانية
الحصول عﲆ معلومات شفافة وموثوقة؛ إنها حجر الزاوية لبناء
مؤسسات عادلة ونزيهة ،وإخضاع القيادات للمساءلة،
ومواجهة من ﰲ يدهم السلطة بالحقائق» ،من كلمة اﻷمي
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العام لﻸمم اﳌتحدة.
وها نحن اليوم ،وككّل ثالٍث من شهر أيار ،نحتفل باليوم العاﳌي
لحرية الصحافة الذي أطلقته اﻷمم اﳌتحدة وتبنته اليونيسكو ﰲ
العام  ،1991وهو يوم لتشجيع وتنمية اﳌبادرات لصالح حرية
الصحافة ،وتقييم مدى هذه الحرية عﲆ امتداد العامل ،ومناسبة
لتذكي الحكومات بﴬورة احﱰام التزامها بحرية الكلمة.
أهمية هذا اليوم العاﳌي يجب أن تتجﲇ أيضا ً من حيث تقديم
الدعم لوسائل اﻹعﻼم اﳌستهدفة بالتقييد أو باﻹلغاء ،وهنا
نبدي أسفنا الشديد عﲆ تراجع اﳌطبوعات الورقية ﰲ لبنان
والعامل واندثار جيل كامل من اﻷرشيف الصحاﰲ والكلامت
الحرة ،من السفي اﱃ الحياة واﳌستقبل الورقية ودار الصياد
العريقة.
إّن تراجع الصحافة الورقّيــة ﻻ يلغي مبدأ حرية الكلمة ،بسبب
البوابات اﻹلكﱰونية ،إﻻ أّن التطّور الحاصل يكاد يفقد
اﳌوضوعّية لصالح الرأي الشخﴢ والذايت ،غي أّن الحرية دون
ضوابط توصل غالبا ً اﱃ فوﴇ قد ﻻ تكون بنـّــاءة.
إننا إذ نجّدد الﱰحيب بكم ﰲ بيت العراقة والتطور ،القﴫ
البلدي ﳌدينة الحازمية ،نعود فرنّحب مجددا ً باﻹقﱰاح السابق
لسعادة النقيب القاﴈ بنقل اﳌكتبة من داركم اﱃ هذا القﴫ،
وهو امر يسعدنا سّيام واننا بصدد تطوير اﳌكتبة الحالية
وتزويدها بالكتب واﳌجلدات ،الورقية واﻻلكﱰونية ،مع دراسة
جدية ﻻطﻼق العمل فيها ،رغم الﱰاجع الكبي الحاصل ﰲ نسبة
اﳌطالعة ،لكنّــنا لن نستسلم!

مجّلة الحازمّية

<<

مجلرايئةزمةكبارنا
تحك

حملة كبارنا

تكريم شفيق الشامي

هوايته التمثيل ،وشارك بالعديد من اﳌﴪحيات والحفﻼت
الغنائية ،وكان العود داميا ً رفيقه عﲆ مقعد السيارة الخلفي.
حب العود وغنى لفريد اﻷطرش وعشق انطوانيت ايب راشد الﲇ
صارت ام وﻻده الخمسة 4 ،صبايا مع عيالهم بالغربة (منبعتلهم
تحية فخر بأهلهم الﲇ صامدين بلبنان الحبيب) ،وشاب ،طوين
الشامي ،الصديق العزيز مع زوجته الفاضلة واوﻻدهم الﲇ باقيي
ومتمسكي بجذورهم وأرضهم.
العزيزان شفيق وانطوانيت
ربيتو عيلتكم بالكرم والحب والحنان ،لﻼسف صار صعب عﲆ
شفيق النطق السليم من حواﱄ  8سني بس ربنا عّوضله بصحة
ومثابرته وحبه للحياة ،بفضل عناية أنطوانيت ﴍيكة حياته.
جينا اليوم ،مع نائب الرئيس والزمﻼء أعضاء اﳌجلس البلدي
واﳌخاتي وكبار اﳌوظفي تا نقلكم منفتخر فيكم وبعيلتكم،
وبالصوت العاﱄ منقول الﲇ انحفر بالدهب عﲆ الدرع التكرميية:
العزيزان شفيق وانطوانيت الشامي

تستكمل بلدية الحازمية حملة تكريم «كبارنا».
وللغاية ،توّجه رئيس واعضاء اﳌجلس البلدي مع مختاري البلدة
وعدد من فعالياتها اﱃ منزل شفيق وانطوانيت الشامي يوم
اﻷربعاء ﰲ  3/4/2019فكانت كلمة عفوّية لرئيس اﳌجلس
البلدي السيد جان الياس اﻷسمر عّدد فيها مزايا اﳌكّرم ونّوه
بالصداقة التي تجمعه فيه وبعائلته ،وﰲ السياق عينه كانت
مداخلة لنائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش ،وبعدها تّم تقديم
الدرع التكرميّية وﴍب الجميع نخب اﳌناسبة التي تكّللت بأجواء
عائلية.
من ابرز ما جاء ﰲ كلمة الرئيس:
مرة جديدة منجتمع تا نكّرم كبار من حازميتنا  ...مرة جديدة
منلمس الفرح واﳌحبة  ...وكل مرة بيكون الها طعم خاص ،ورونق
خاص وممّيز.
شفيق الشامي،
رفقة عمر وصداقة سني طويلة.
حملت اسامي البلدات والقرى اللبنانية بصمة منه ﻷنه كان
خطاط وزارة اﻷشغال عﲆ مدى  42سنة ،واسمﴍكتي كامن حمل من قلب الحازمية اﱃ قلبكام اﳌعطاء ...من ذاكرة الحازمية اﱃ
تاريخكام الحّي...
توقيعه ،ومختلف يافطات واعﻼنات الحازمية.
كل اﳌحبة والتقدير!
بي القطاعي العام والخاص تنّقل.
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اللجنة الرياضية :تمّيز دائم
كﺄس اﻻتحاد اللبناني للدراجات الهوائية
شارك صﻼح رباح (بطل
لبنان سابقا ً ﰲ الدّراجات
الهوائية) تحت راية
،Hazmieh SBR Team
ﰲ سباق كأس اﻹتحاد
اللبناين للدّراجات
الهوائية صباح اﻷحد 17
حزيران  ،2019وحاز
عﲆ اﳌركز الثالث بي
نخبة الدّراجي من لبنان
والدول العربية.

كﺄس قائد الجيش

شارك فريق  Hazmieh SBR Teamيوم اﻷحد الواقع فيه  5أّيار  2019فارس عيد ( 20كم دراجة هوائية).
ﰲ ترياثلون «كأس قائد الجيش» الذي نّظمه نادي  eliteبالتعاون مع دافيد كريك ( 5كم ركض).
حّقق ﴍبل جحى اﳌركز اﻷّول عن فئة الرجال بي سن  24و  34سنة.
قيادة الجيش عﲆ شّط نادي الظّباط ﰲ عي اﳌريسة.
تألف الفريق من اربعة متبارين فنفردين هم د .جورج متى  -ﴍبل وحّقق د .جورج متى اﳌركز الرابع من فئة الرجال فوق عمر  50سنة
وذلك بعد ما انُتِزع منه اﳌركز الثالث ﰲ اﻷمتار اﻷخية.
جحى  -إيﲇ ﴍبل الشامي  -إيﲇ سيمون الشامي.
هّنأ رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس اﻷسمر فريق الرياضة
و فريق بدل مؤّلف من:
الشبايب وجّدد دعم البلدية اﳌستمر لهم.
مارون نجيم (750مﱰ سباحة).
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اجتماع بيﺌي  -تفعيل عملية الفرز

ﻷّن اﻷولوية ﰲ بلدية الحازمية هي دوما ً للبيئة ،ونظرا ً للتعاون
الوثيق والفّعال مع ﴍكة سيتي بلو لتحويل الحازمية اﱃ مدينة
منوذجية من حيث النظافة وفرز النفايات ،عقد رئيس اﳌجلس
البلدي السيد جان الياس اﻷسمر يوم اﻷربعاء الواقع فيه
 17/4/2019اجتامعا ً ﰲ مكتبه مع ممثلي عن اﳌجتمع اﳌدين
والكشافة واللجان الشبابية ومسؤول نظام اﳌعلوماتية الجغرافية
ﰲ البلدية وجمعية  Arc en cielوﴍكة  ،CityBLUلتطوير الحازمية_بتشوف_حالك_فيها

عملية نﴩ الوعي وتفعيل الفرز ﰲ اﳌصدر وتقسيم الحازمية اﱃ
دوائر عمل ،معلنا ً عن خطة عمل ستوضع بالتنسيق مع
الحاﴐين ﻹطﻼقها ﰲ أقرب وقت ممكن بغية زيارة جميع اﳌنازل
لتوضيح أهمية الفرز وكيفّية التعامل مع هذا اﳌوضوع ،ليكون
كّل من يشارك ﰲ هذه الحملة سفيا ً بيئيا ً.
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<<
تهنﺌة المطران
بولس عبد الساتر
الحازمية ،بلدة وبلدية ورعايا تهنئ
سيادة اﳌطران بولس عبد الساتر
ﻻنتخابه راعيا ً ﻷبرشية بيوت
اﳌارونية وتشكر سيادة اﳌطران
بولس مطر عﲆ كل اعامله
وجهوده.
الخميس 20/6/2019

<<

عيد اﻷب

ﳌناسبة عيد اﻷب ،دعت رئيسة الهيئة الوطنية للطفل اللبناين ﰲ
الحازمية ،عضو اﳌجلس البلدي السيدة سيلفيا دعيبس زمﻼءها
أعضاء اﳌجلس البلدي ومختاري البلدة وكهنة رعاياها ومجموعة
من سيدات الهيئة فانضموا جميعا ً اﱃ رّواد نادي اﳌحبة يوم
الخميس الواقع فيه  20/6/2019حيث تشاركوا فرحة العيد،
وقطعوا قالب الحلوى مع الرئيس جان الياس اﻷسمر الذي ميّثل

 | 20العدد  - 48الفصل 2019 - 2

هالة اﻷب الروحي للحازمية بتطّورها الحاﱄ.
شكر الرئيس اﻷسمر كّل الحضور ،ومتنى أن تبقى الحازمية دوما ً
وكام عهدناها مدينة «منشوف حالنا فيها» ،وهي كذلك بالفعل
بفضل تضافر الجهود وتوّحد الرؤيا ،مثمنا ً غاليا ً الثقة اﳌمنوحة له
من جميع أطياف الحازمية مؤكدا ً أنه سيبذل دوما ً قصارى جهده
ﻻستكامل مسية التطّور الهادف.

<<

نادي المحبة

{Éªa ,IÉ«◊G ∞jôN Éæ«a ∫ÉW ¿GEh
.zôª©dG ™«HQ ∂«a ∫GR
فاروق جويدة
ﻻ تقتﴫ الحياة عﲆ عمر معّي ،كام ﻻ تقتﴫ
الرعاية عﲆ تقديم الخدمات الصحية والطعام
فقط ،بل إّن الرعاية الحقيقية تبدأ بتقديم
معنى جميل للحياة ،وهذا ما نقوم به ﰲ نادي
اﳌحبة الذي يستقبل كبار الحازمية طيلة ايام
اﻷسبوع (من اﻹثني اﱃ الجمعة) عﲆ مائدة
الغداء ،تليها ألعاب تسلية من ورق وطاولة
واحاديث تعيد للعمر شبابه.
ﻷننا نهتم فإننا ننتمي.

<<

موقف  - ٢٠٩٠استمﻼك وبداية حل لﻸزمة

عمًﻼ عﲆ الحد من أزمة اﳌواقف التي تعاين منها معظم اﳌدن
اللبنانية ،قامت بلدية الحازمية باستمﻼك العقار  2090وتحويله
اﱃ موقف مجاين للسيارات يتسع لحواﱄ  25سيارة ،حيث تّم
تزييحه بالشكل الﻼئق مؤقتا ً ،ووضع بتﴫف ابناء الحازمية

وسكانها واﳌؤمني الذين يأّمون كنيسة مار روكس الرعائية ،عﲆ
أن يستتبع بدراسة شاملة لتحويله اﱃ بناء للمواقف مؤلف من
اربع طبقات تعلوه حديقة عامة لﻸطفال.
الحازمية_بتشوف_حالك_فيها
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أسبوع الشعانين واﻵﻻم في الحازمية
احتفلت الحازمية مبختلف رعاياها بعيد الفصح؛ فالطوائف اﳌسيحية التي تتبع التقويم الغريب احتفلت بخميس الغسل
والجمعة العظيمة واحد القيامة ﰲ كنيستي مار روكس ومارت تقﻼ ،اما الطوائف اﳌسيحية التي تتبع التقويم الﴩقي
فاحتفلت بأحد الشعانني ﰲ رعية القديسني بطرس وبولس والقيامة.

مار روكس
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مارت تقﻼ
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<<

الوقاية من الحرائق
تنفيذ الخبير  /يحيى القرواني

والحد من الخسائر المادية والبشرية؛ فعدم عزل المواد
الملتهبة او القابلة لﻼشتعال على سبيل المثال سيؤدي حتما ً الى
حادث مؤكد.
وبناء لتقييم المخاطر في اﻷماكن السكنية والتجارية تتخذ
التدابير الوقاية.

تشمل إجراءات السﻼمة من الحرائق الخطوات اﻵيلة الى منع
حدوث اشتعال الحريق وبالتالي الحد من تطور مفاعيله وتأثيراته،
وهذا يتطلب الوعي والعمل على استبعاد اﻷسباب المؤثرة والمولدة
للحريق باتباع ارشادات الحماية والتزود باﻻجهزة المناسبة لمنع
انتشاره.
يعتبر تقييم المخاطر الخطوة اﻻولى لتحديد أسباب الكوارث
والحرائق ووضع استراتيجية واضحة للوقاية والسيطرة بهدف تقليل تدابير بسيطة يمكننا اﻻنتباه اليها لحماية منازلنا

وأحياءنا كي ﻻ نكون ضحية حريق منزلي:

 .1فحص اجهزة اﻻنذار المنزلي
 .2صيانة وفحص سخانات المياه والشوفاج بشكل دوري
 .3عدم ترك المطبخ عند استعمال المواقد وأفران الغاز
 .4تزويد المطابخ بمطافىء للحريق
 .5توفير بطانية مقاومة للحريق ﻹخماد حرائق مقالي الزيت
وغيرها
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 .6فحص قناني وتمديدات الغاز بشكل دوري
 .7فحص تمديدات الكهرباء بشكل دوري
 .8عدم التحميل الزائد للكهرباء واستعمال القواطع اﻻمنة
لفصل التيار
 .9عدم تمديد اﻷسﻼك الكهربائية من دون انابيب عازلة مع
قواطع اﻷمان الﻼزمة
 .10اﻻنتباه الى وجود الشموع ،وعدم تركها مضاءة من دون
مراقبة
 .11ابعاد علب الكبريت والقداحات عن متناول اﻷطفال
 .12عدم استعمال المفرقعات بالقرب من اﻷشجار واﻷماكن
اﻵهلة
 .13عدم رمي أعقاب السجائر وفحم النراجيل بين اﻷشجار
او قرب المواد القابلة لﻼشتعال
في لبنان ،ينفذ الدفاع المدني اكثر من مائة مهمة يوميا ً
في موسم ارتفاع درجات الحرارة .ونجد ان حواﱄ  ٪60من
المهمات التي يقوم بها هي مكافحة حرائق الغابات
والمنازل والمصانع بما يترتب عليه من خسائر بشرية
واقتصادية .في حين يمكن تفادي القسم اﻷكبر من تلك
الحرائق اذا ما جرى تحديد المخاطر مسبقا ً واتخاذ
اﻹجراءات الوقائية .
ان حرائق اﻷشجار والغابات في لبنان أّدت بحسب دراسات
وزارة الزراعة الى تقلص المساحات الغابّية من  ٪74من
مساحة لبنان الى  ٪13وبمعدل خسارة سنوية تتعدى .٪4
بالتأكيد يمكن تفادي  ٪65من حرائق الغابات واﻷعشاب
المجاورة للمنازل والمراكز التجارية التي غالبا ً ما يكون اﻻنتهاء؛ كذلك ترك مخلفات المواد المشتعلة والملتهبة في الطبيعة
اﻻهمال وسوء تصرف اﻷفراد سببا ً لها.
لتتعرض ﻻشعة الشمس وتسبب اﻻشتعال.
فمن أسباب حرائق الغابات رمي العبوات الزجاجية بشكل
عشوائي والتي يسبب انعكاس أشعة الشمس عليها الشرارة
اﻻولى لﻼحتراق وتمدد النيران.
كذلك حفﻼت الشواء في الطبيعة واشعال النيران بالقرب من
اﻷشجار وتركها في حين يتوجب ان تكون في مكان آمن وِفي
حفرة بعيدة عن اﻷشجار ،واطفائها بواسطة الماء عند

بالنتيجة فان تقييم وتحليل المخاطر هي استراتيجية وقائية وتحدد
كيفية التعامل مع الخطر سواء كان في سﻼمة العمل او المنزل
والخروج بأقل خسائر ممكنة .ان تقييم وتصنيف المناطق المعّرضة
للخطر وتحديد إجراءات الضبط واﻻحتياط عبر خطة محلية تلزم
اﻷفراد والمؤّسسات بها بما يتطابق مع المتطلبات القانونية
والتشريعات وشروط اﻷمن والسﻼمة هي الخطوة المطلوبة والملحة
لتبادر بها مؤسسات المجتمع المدني واﻷفراد نحو مجتمع آمن.
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الحازمية في اﻹعﻼم

بروتوكول تعاون بين بلديتي الحازمية (جبل لبنان)
والحازمية (الضنية)

نحن نؤمن أّن التطّور ينبثق من إرادة صلبة ،وﻻ يقف عند حواجز أو
عراقيل ،مهام بلغت صعوبتها ،بل إنها تزيدنا عزماً لتقديم اﻷفضل.
نحن نؤمن أّن العراقة والتطّور ،ﻻ بد وأن ينسجام معاً ليخلقا
مجتمعاً متكامًﻼ ،نفخر بتوريثه لﻸجيال اﳌقبلة .نحن نؤمن أّن كل
القيود والحدود الجغرافية تسقط أمام إرادة الناس ،التي تناشد
بحرّية الروح والفكر والعلم واﻷرض!
ولهذه الغاية ،تعاون مكتب التنمية اﳌحلية ﰲ بلدية الحازمية
بشخص السيدة حنان الهﱪ مع رئيس وأعضاء اﳌجلس البلدي ﰲ
الحازمية – الضنية ،وعملوا خﻼل أشهر عﲆ تحضري حاجات اﳌجتمع
اﻷساسية فيها ﻹطﻼعنا عليها؛ وليك يكون الخري معّمًام ،واﳌصلحة
العامة سائدة ،وليك ينهض بلدنا من كبوته اﻹقتصادّية أوًﻻ،
واﻹجتامعّية ،ارتأينا أن نستكمل عملية التطّور باﻹنفتاح الداخﲇ ،ﻷّن
التوأمة ﻻ تعني بالﴬورة اﻻنفتاح نحو الغرب!
إّن بروتوكول التعاون الذي نحن بصدده اليوم ،يحّقق أوًﻻ بداية
الﻼمركزية اﻹدارية التي نناشد بها ،ﻷنها ركيزة مجتمع الغد،
وللغاية اتخذ مجلس بلدية الحازمية (جبل لبنان) قراراً يقﴤ
باﳌساهمة مببلغ وقدره ثﻼثني مليون لرية لبنانية تعطى اﱃ بلدية
الحازمية (الضنية) لزوم انشاء ملعب بلدي وتجهيزه بعد تأمني
اﻷرض وانجاز الدراسات الﻼزمة لذلك.
اﱃ ذلك ستسعى بلدية الحازمية لتأمني فسحة لتحويلها اﱃ
معرض موسمي ﳌنتجات الحازمية الزراعية ،بهّمة مجموعة من
السيدات (أعضاء اﳌجلس البلدي) ومعهّن ناشطات ﰲ العمل
اﻹجتامعي ،أّما عﲆ شق التطوير اﻻداري والتنمية اﳌستدامة،
فإﱃ جانب خﱪتنا ﰲ هذا اﳌجال نقّدم إمكانية اﳌشاركة ﰲ دورات
تدريبّية من خﻼل مكتب التنمية اﳌحلية ﰲ بلدية الحازمية الذي
سيسعى جاهداً لتأمني التواصل مع اﳌنظامت العاﳌّية التي تعنى
بالحوكمة اﳌحلية.
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مقابلة مجلة رانيا

سبب زيارة معالي وزيرة الداخلية والبلديات

رغم الوضع اﻷمني الذي استجّد ،سعدنا باستضافة معاﱄ وزيرة
الداخلية والبلديات السيدة ريا حفار الحسن ﰲ بلدية الحازمية
بتاريخ  2/7/2019حيث كانت الراعية الرسمية لتوقيع بروتول
التعاون اﻷول من نوعه بني مدينة الحازمية (جبل لبنان) وقرية
الحازمية (الضنية) لللتشبيك والتعاون الثقاﰲ والتجاري ﰲ ما بينهام،
ولتستفيد قرية الحازمية من خﱪة شقيقتها الكﱪى ﰲ التطّور
والتحديث .نحن إن نضع أنفسنا دوماً تحت راية سلطة الوصاية
اﳌتمثلة بوزارة الداخلية والبلديات ،ﻻ نطلب منها سوى احقاق
الحق واﻻستمرار ﰲ تطبيق القرارات اﻵيلة اﱃ ابقاء الوضع عﲆ ما
هو عليه ﰲ ما خّص موضوع الحدود اﻹدارية بني بلديتي بعبدا
والحازمية ريثام يصار اﱃ بّت هذا اﳌوضوع بالشكل النهايئ ﰲ
مجلس الوزراء كام طلبت بلدية الحازمية ،أو اعتامد تقرير اللجنة
اﳌكلفة من وزارة الداخلية والبلديات الذي أنصف بشكل كبري
بلدية الحازمية حيث اعتمد الحق والحقيقة والواقعني الجغراﰲ
والدميوغراﰲ.
التطّورات الجديدة التي طرأت على مسألة ترسيم حدود
بلديتي بعبدا والحازمية

بلدية الحازمية متارس صﻼحياتها ضمن نطاق بلدي حددته لجنة
مشكلة من قبل محافظ جبل لبنان منذ سنة  1964لغاية تاريخه.
قرار الوزير جنبﻼط  1970/677نطالب بتنفيذه وفقاً للخريطة
الحقيقّية اﳌرفقة به وليس للخريطة التي شطب عنها الوزير نفسه
توقيعه ﻷنها غري قابلة للتنفيذ كونها ﻻ تتطابق ﻻ مع القرار وﻻ مع
محﴬ اللجنة وكون ﻻ وجود لها ﰲ سجﻼت وزارة الداخلية ،وهي
غري الخريطة اﻷصلية.
مل يصدر لغاية اليوم أي قرار مﱪم عن القضاء يتعلق باساس النزاع،
إمنا القرار الصادر مؤخرا هو قرار إعدادي صدر ﰲ إطار مراجعة ﻻ
زالت عالقة لغاية تاريخه.

ملف النزاع ككل لدى وزارة الداخلية والبلديات (سلطة الوصاية)،
وهي التي تتخذ جميع اﻹجراءات سواء لجهة اﻷحكام (ﰲ حال
وجدت) ،أو ما تراه مناسبا ً ،أو استكامل اﳌلف الذي رفعته سابقا ً اﱃ
مقام مجلس الوزراء للبت به بصورة نهائية.
اصدرت وزارة الداخلية والبلديات قرارا ً قﴣ بإبقاء الوضع عﲆ ما
هو عليه بي البلديتي حتى يصار اﱃ بّت موضوع النزاع عﲆ
النطاق اﻹداري بشكل نهايئ ،ونحن متفائلون أّن القانون سينصف
الحازمية وسيكون بصّفها ﻷننا اصحاب حق من حيث التاريخ
والجغرافيا والدميغرافيا والخدمات.
اﱃ أبناء الحازمية وسكانها واﳌستثمرين فيها نقول « :نحن
ملتزمون بالقانون» ،ولذلك ،تستمر البلدية بعملها كاﳌعتاد ريثام
يصار اﱃ البت النهايئ لهذا النزاع القائم منذ  55عاما ً وﻻ يزال.
أهم المشاريع
المستقبل القريب

التي

تتحضرون

ﻹطﻼقها

في

سبق لبلدية الحازمية أن اعطت اهتامما ً واسعا ً بالتطّور
التكنولوجي فكانت من اوﱃ البلديات التي اعتمدت نظام
اﳌعلوماتية الجغراﰲ  GISومكننت اﻷرشيف بأفضل الطرق
التكنولوجّية وأطلقت نظام الشكاوى بالتعاون والتنسيق مع برنامج
 BALADICAPمن  ،USAIDأضف اﱃ ذلك أنــها قامت بتزفيت
شامل لشوارعها لتكون ﻻئقة بابنائها وسكانها واﳌستثمرين فيها.
أّمــا أهم اﳌشاريع التي نتحﴬ ﻻطﻼقها ﰲ اﳌستقبل القريب فهي
عﲆ الشكل التاﱄ:
– مستديرة باسم الرسام الكاريكاتوري الراحل بيار صادق ،تخليدا ً
لذكراه ،وقد تّم بدء العمل فيها.
– اعادة تطوير وتحديث مستديرة السيدة العذراء بعد اضافة اسم
الشهيد  -اﳌغفور له الدكتور جورج يوسف الفغاﱄ تخليدا ً
لذكراه.
– اﳌجمع الرياﴈ ودرج مارت تقﻼ اﻷثري الذي تّم استدراج أفضل
التصورات لهام من قبل طﻼب الجامعة اللبنانية من خﻼل
مسابقة أطلقتها بلدية الحازمية دعًام للشباب وطموحاتهم.
– ممر اﳌشاة والدراجات الهوائية.
– الشارع الﱰايث.
– مبنى اﳌواقف ﰲ العقار  2090اﳌستملك من قبل بلدية الحازمية
وسط ساحتها ،وسيتألف اﳌبنى من طوابق ثﻼث تعلوها حديقة
لﻸطفال ﰲ خطوة تهدف اﱃ السعي لحل أزمة اﳌواقف العامة
مع اﳌحافظة عﲆ البيئة ﰲ آن معا ً.
– مركز الرعاية الصحية الذي سيصار اﱃ افتتاحه قريبا ً بعدما تّم
تأمي أفضل وأحدث اﳌعدات الطبّية من خﻼل توقيع بروتوكول
تعاون مع السفارة اليابانية.

الحفﻼت والمهرجانات

تنشط اللجان الشبابية ﰲ بلدية الحازمية بإعداد وتنفيذ عدد من
النشاطات واﳌهرجانات كان آخرها اﳌهرجان الصيفي حيث غّصت
باحة القﴫ البلدي ﰲ الحازمية يوم السبت ﰲ  2/7/2019باﻷهل
واﻷصدقاء لﻺحتفال ببداية فصل الصيف ،تضّمن اليوم الﱰفيهي
معرضا ً فنيا ً لﻸشغال اليدوية أضفى روحا ً شبابية ممّيزة ،فتنّوعت
أشغالهم بي اﳌونة القروية واﻷشغال اليدوية من تطريز وزينة
وحرفيات ،باﻹضافة اﱃ الكتب والرسم وغيها الكثي ،كام تضّمن
اليوم الﱰفيهي ألعابا ً لﻸطفال – كرمس – – Inﬂatable Games
عروضا ً مسلية للحيوانات والدراجات – صاج وتحلية.
وﻷّن اﻷولوية دامئا ً للشباب ،وبخطوة تقديرية لكّل الجهود التي
تبذلها اللجان الشبابية ،دعت بلدية الحازمية مجموعة واسعة من
الشباب والصبايا للمشاركة ﰲ مهرجانات اﻷرز الدولية – حفل
 Smile Lebanonالذي ضّم عددا ً من اﳌمثلي الكوميديي ﰲ
لبنان ،وذلك يوم السبت ﰲ  ،13/7/2019ولهذه الغاية ،انطلقت
الباصات من امام البلدية باتجاه أرز الرب ،حيث كان للحازمية
مشاركة فّعالة ،متّيزت بالجو الشبايب اﳌرح.
كام تستكمل البلدية تكريم كبارها ﰲ منازلهم تقديرا ً ﳌشوار حياتهم
اﳌّﴩف ،اضافة اﱃ نشاطاتها الثقافية واﻹجتامعية اﳌعتادة.
كلمة أخيرة

أتوجه بالشكر الجزيل ﻷبناء الحازمية وسكانها واﳌستثمرين فيها
الذين يثقون بنا وباﳌجلس البلدي وبقيادتنا الحكيمة لسفينة
الحازمية التي سنصل بها وإّياهم اﱃ بّر اﻷمان قريبا ً ونستكمل
مسية التطّور ﳌا فيه مصلحة الحازمية الحبيبة.
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التقرير اﻹداري

التقرير اﻹداري  ...معامﻼتنا باﻷرقام
اﳌعامﻼت الصادرة (الفصل )2019/2
محﴬ جلسة مجلس بلدي
قرارات مجلس بلدي
قرارات إدارّية
معامﻼت صادرة إﱃ الدوائر الرسمّية
مختلف
طلبات – دعوات – رسائل شكر – تعاميم –
إنذارات – مراسﻼت – إعﻼنات

2019/٤
2
15
6
21

2019/٥
2
18
4
19

2019/٦
2
26
4
8

اﳌجموع
6
59
14
48

26

32

50

118

اﳌعامﻼت الواردة (الفصل )2019/2
معامﻼت اﳌواطني :منجزة ومسّلمة
معامﻼت اﳌواطني :قيد اﻹنجاز
رخص بناء
رخص إسكان
طلبات مساعدات إجتامعّية
تعاميم واردة من الوزارات
مختلف
عرض أسعار  -مراسﻼت  -مأذونيات -
اعﱰاضات  -شكاوى وغيه

2019/٤
153
35
45

2019/٥
150
2
1
2
41
55

2019/٦
112
4
1
45
60

اﳌجموع
419
5
1
5
78
133

25

35

21

239

عدد العائﻼت التي ُقﱢدمت لها مساعدات إجتامعّية  ٤٤عائلة
قيمة اﳌساعدات اﻹفرادّية  ٤٦.000.000ل ل
اﳌساعدات التي ُقﱢدمت إﱃ جمعيات وأندية ورعايا  22مساعدات بقيمة  1٨٤.900.000ل ل
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التقرير المالي

التقرير المالي  -الفصل الثاني

الــواردات

رسم عﲆ القيمة التأجيية (س)
رسم عﲆ القيمة التأجيية غي سكن (غ)
رسم صيانة اﳌجارير واﻻرصفة
رسم اﳌواد القابلة لﻼنفجار
رسم ترخيص لﻼعﻼنات الدامئة واﳌؤقتة
رسم الﱰخيص بامﻼك العمومية البلدية
رسم الﱰخيص بالبناء
عﻼوة عﲆرسم الﱰخيص بالبناء لقاء استعامل اﻻمﻼك العامة البلدية
عﻼوة عﲆ رسم الﱰخيص بالبناء لﻼنفاق ﰲ اوجه محددة
رسم تصوينة
رسم انشاء مجارير وارصفة
رسم استثامر لﻼعﻼنات الدامئة
رسم استثامر لﻼعﻼنات اﳌؤقتة
رسم استثامر بإشغال اﻻمﻼك العمومية البلدية
رسم استثامر ﳌحﻼت ومحطات توزبع اﳌحروقات السائلة
رسم ﻻعطاء اﻻقادات والبيانات والدروس الفنية
عائدات البلدية من الصندوق البلدي اﳌستقل
غرامة تأخي
محسومات الﴫف من الخدمة +عائدات غي ملحوظة
رسم التعمي مع الغرامة
اﳌجموع

النفـقــــات

33,831,000
208,660,000
57,435,000
16,107,000
108,000
60,000
247,914,000
12,398,000
24,793,000
10,000
12,091,000
407,000
1,152,000
2,160,000
2,100,000
280,000
678,721,000
2,782,000
29,232,000
1,431,000
1,331,٦72,000

رصيد بلدية الحازمية لدى مﴫف لبنان كام
ورد ﰲ 30/6/2019
بلغ  24.111.091.873ل ل

رواتب اﳌوظفي
اجور اﻻجراء
اﳌكافأت والتعويضات والتقدميات اﳌختلفة
اللوازم
اﳌﻼبس
اﳌخابرات الهاتفية والﱪيد والﱪق
نفقات ادارية اخرى
التجهيزات
صيانة التجهيزات واﻻليات
اﳌفروشات
النظافة العامة
صيانة اﳌباين
مكافحة الحﴩات
لوازم التنظيفات
اﳌحروقات
بدل استهﻼك الكهرباء
صيانة الطرق العامة
صيانة شبكة اﻻنارة العامة
انشاء الطرق العامة واﻻقنية واﻻرصفة
نفقات الدروس
تعويضات اﻻستمﻼك
مساعدة اﳌعوزين
مساعدة اﻻوقاف الخيية
اﳌساهمة ﰲ النشاطات الﱰبوية
اﳌساهمة ﰲ النشاطات الرياضية
اﳌساهمة فب النشاطات اﻻجتامعية
مساعدة الهيئات التي ﻻ تتوخى الربح
اﻻستقباﻻت
اﻻحتفاﻻت واﳌهرجانات
رسوم الدعاوى واﻻحكام
رديات
نفقات التأمي
اﳌصاريف اﻻخرى غي اﳌلحوظة
اﳌجموع

329,204,000
102,277,000
137,605,000
11,287,000
19,020,000
3,211,000
18,636,000
13,029,000
15,999,000
3,442,000
40,037,000
24,142,000
1,165,000
3,009,000
28,525,000
2,980,000
45,632,000
24,135,000
49,901,000
28,503,000
705,750,000
185,158,000
6,000,000
3,000,000
14,250,000
31,500,000
3,400,000
7,184,000
41,346,000
16,145,000
1,000,000
5,663,000
21,208,000
1,9٤3,3٤3,000

العدد  - 48الفصل 29 | 2019 - 2

مجّلة الحازمّية

<<

واجب العزاء

تقديم العزاء بالبطريرك صفير

قّدم رئيس واعضاء مجلس بلدية الحازمية واجب العزاء بفقيد
الوطن وأيقونة الكنيسة الكاردينال مار نﴫﷲ بطرس صفي ﰲ
بكريك ،صباح يوم الثﻼثاء الواقع فيه ،14/5/2019
وكانت للرئيس جان الياس اﻷسمر كلمة جاء فيها:
من كان للوطن أباً ،ﻻ ميكن أن يﱰك أبناءه وإن غاب بالجسد.
مسيتكم مدرسة ،مواقفكم عّزة وكرامة ،صﻼبتكم انحنت لها
الجبال.
نيافة الكاردينال ،غبطة بطريرك أنطاكية وسائر اﳌﴩق ،مثلث
الرحمة ...،كلـّــها ألقاب زهدتم بها ﻷنـّــكم تشّبثتم بالنور
اﻹلهي ،بالتواضع الذي يرفع ،وبالحب الذي يغّي اﳌصائر.
قلتم ما قلتموه خﻼل مسيتكم ﰲ هذه الفانية ،فأنهيتم الحرب
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اﻷهلية ،وكّرستم اﳌصالحات ،وحّررتم اﻷرض ،وصنعتم اﻹستقﻼل
الثاين ،وﰲ أوج الحاجة إليكم قّررتم التحضي ﻷبدّيتكم.
مار نﴫﷲ بطرس صفي ،لبنان حزين اليوم ،والكنيسة اﳌارونية ﰲ
يتم ،وإن كسبناكم شفيعاً ﰲ الجنـّـة!،
من قلب الحازمية ،اﱃ روحكم الطاهرة يا أبانا ،كّل اﳌحبة
والتقدير.
الخلود لذكراكم يا من أعطي لكم مجد لبنان ،ﻷّن تعاليمكم
السامية ستتناقلها اﻷجيال وتفتخر مبروركم عﲆ هذه اﻷرض.
رئيس مجلس بلدية الحازمية
جـان الياس اﻷسمر

مسيرة مريمية
استقبل القﴫ البلدي ﰲ
الحازمية اﳌسرية اﳌرميية التي
نظمتها رعية مار روكس،
حيث بارك خادم الرعية اﻷب
ميشال كريوز اﳌزار الذي أعّد
للمناسبة ،ورفعت الﱰاتيل
والصلوات مستلهمني شفاعة
السيدة العذراء.
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منا وفينا

«منا وفينا»

بقلم المختار إيلي الغاوي

المختار إيلي الغاوي

السيدة شلبّية يونس.
مولودة في الحازمية عام 1866
أرملة فارس انطون الخوري .جدة :سليم –قيصر  -ملحم
– كريم – شكري – منيرة – مريمة.
الصورة تعود للعام 1937

افادة صادرة عن حكومة لبنان الكبير ايام اﻹنتداب
(في  ،)1921/7/1وهي كناية عن هوية تعود للسيدة
شلبية يونس أرملة فارس أنطون الخوري.

متزوج من السيدة تريز بندر ولهما ولدان :أسامة وفادي (مسافران
آل سمعان  - 17 /روم كاثوليك
جاء يوسف سمعان المولود عام  1908الى الحازمية أواخر ويترددان بين وقت وآخر الى لبنان) وبنت وحيدة غادة متزوجة.
اﻷربعينات؛ متزوج من السيدة مارينا جرجس سمعان وله ولد
آل قطران  - 30 /روم أرثوذكس
واحد :سيمون
سيمون يوسف سمعان مولود في العام  ،1934متزوج من السيدة جاء جوزف قطران الى الحازمية بداية الستينات وسكن بالقرب من كنيسة
مار الياس المشادة حديثاً في تلك الفترة ،في بناية وقف السريان الطابق
أميرة نقوﻻ جبور وله اربع بنات رولى – مارلين – ريتا – نانسي.
الثالث .متزّوج من السيدة أليس واصف جدع وله من اﻷبناء ثﻼثة:
لطفي متزوج من السيدة آمال حاتم جدعون ولهما بنتان متزوجتان
آل ظريفه  - 28 /روم ارثوذكس
جاء خليل قسطندي ظريفه المولود عام  1912الى الحازمية بداية كميل ،متزوج من السيدة هيرمين ابدينان ولهما ثﻼثة أبناء :سمير
الخمسينات ،واشترى أرضاً وأقام عليها مسكنه .متزّوج من السيدة وطارق ودينا.
سلوى حنا شحاده وله ولدان قسطندي ورمزي؛ واﻹثنان متزوجان نبيل ،متزوج من السيدة فكتوريا نصر ولهما ثﻼثة ابناء :جوزف وجون وجوي.
ولهما أوﻻداً؛ جميعهم مسافرون الى الخارج ويترّددون الى لبنان بين
آل برباري  - 22 /روم أرثوذكس
الحين واﻵخر.
جاء القاضي ايلي قسطنطين برباري المولود في العام  1923من
اﻷشرفية الى الحازمية عام  1952فاشترى أرضاً وبنى عليها فيّلته.
آل بندر  - 30 /روم كاثوليك
جاء ادوار بندر الى الحازمية اواخر خمسينات القرن الماضي حيث كان القاضي برباري وكيًﻼ ﻵل صباغة الذين كانت عائلتهم تملك بعضاً
من اﻷراضي في الحازمية يومذاك.
أشاد عدة ابنية مع شقيقه منصور بندر.
تزّوج ادوار من السيدة جانيت الزهر ولهما ولدان هاني وداني ،بنى القاضي فيلته في الحي الذي عرف بعد ذلك باسم شارع فريد
وهما بدورهما متزوجان ولهما عدد من اﻷوﻻد ،وجميعهم مسافرون زيدان وﻻ يزال ،فكان أول من سكن هناك عام  ،1952وقد كان هذا الحي
مقفهراً ،وقد شّقت الطريق ﻻحقاً إليه وتّم تمديد قساطل المياه بجهود
خارج اﻷراضي اللبنانية ،ويترددون الى الحازمية بين وقت وآخر.
ابنائه الذين عملوا على انارة هذا الشارع ،وقد كان القاضي برباري من
الساعين والفاعلين لفصل الحازمية عن بعبدا في العام . 1961
آل العشي  - 31 /روم كاثوليك
جاء السيد فهمي العشي الى الحازمية اواخر خمسينات القرن متزوج من السيدة جانيت قدسي ولهما اربعة اوﻻد :أرمان – ألين –
فكتوريا – أنطوان ،مسافرون جميعاً الى الخارج.
الماضي مع نسيبيه منصور وادوار بندر.
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الحازمّية في صور

الحازمّية في صور
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مجــــّلــــة
الحازمّية

رئيس جمهورية بلغاريا
في ربوع الحازمية
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الحازميـة
مضّوايةفيكم

