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الحازمّية في صور

<<

كلمة المهندس سليم صقر

لم أرغب يومًا باﻷضواء ،ولم أعتبر يومًا أّن العمل في الشأن العام إضافة
معنوية ،بل هو واجب مقّدس وعمل دؤوب نابع من ثقة ومسؤولية أهلنا،
وشغف مستمر لتقديم اﻷفضل ﻷهلنا في الحازمية؛ فﻼ شك أّن العمل
البلدي ضروري واساسي لتطوير مجتمعاتنا وﻹيصال صوت المجتمع
المدني الى طاولة القرار ،وهذا ما انتهجناه في بلدية الحازمية تحت شعار
«الحوار والقرار» ،فها نحن نصغي لكل الفئات العمرية «أطفالنا»« ،شبابنا»،
و«كبارنا» .لكّل منهم حّصة في القلب والعقل.
شاركت في العديد من المشاريع اﻹنمائية التي تتّم بإشراف الرئيس جان
الياس اﻷسمر ،وقمت مع بعض من الزمﻼء بتحضير الملفات والدراسات
ليصار الى عرضها على المجلس البلدي مجتمعًا لدراستها وتقرير اﻷفضل،
ﻷننا ﻻ نقبل أن تكون الحازمية إﻻ خلية نحل ،تضج بالحياة والعمل المثمر.
مشاريع كثيرة طرحت على طاولة المجلس البلدي ،ومعظمها يتحّقق ،إن
لم نقل جميعها ،ولكنني في هذا العدد سأتحّدث عن بعض المشاريع
التي أشارك فيها بصفتي اﻷكاديمية (مهندس).
 مركز الرعاية الصحي ،الذي سيكون مقّره في المبنى القديم للبلدية،وقد تّم إعداد الدراسات الﻼزمة له ليكون مﻼئمًا لجميع اﻷعمار ،تسهل
فيه الحركة ويحّقق النتائج المرجّوة.
 كانت بلدية الحازمية ،بشخص الرئيس جان الياس اﻷسمر ،السباقة بإعطاء الفرصة لشباب الجامعات ،ﻻ سيما الجامعةاللبنانية ،كي يبرزوا مواهبهم ،ويثبتوا قدراتهم ،وبالفعل ،قّدموا مشاريع متطّورة للمجمع الرياضي والدرج اﻷثري ،ويتم حاليًا
دراسة هذه المشاريع اﻷكاديمية مع اللجان المكلفة من قبل الرئيس في البلدية ،ومن قبل الجامعة اللبنانية لمطابقة
الدراسات اﻷكاديمية مع الواقع ،كي تكون النتائج النهائية على مستوى التطلعات واﻵمال.
 تحويل القاعة العلوية ،متعددة اﻹستعماﻻت ،في القصر البلدي الى صالة مؤتمرات ومسرح متطّور ،مجّهز بأفضل التقنياتوأحدثها ،كي يكون ﻻئقًا بأبناء الحازمية وضيوفهم.
 الشق البيئي له اﻷولوية ،فقد تّم تحضير ملف الحديقة العامة تحت الجسور ليصار الى تطويرها فتصبح حديقة عامة،باﻹضافة الى تحضير ملفات شوارع نموذجية سوف يتم اعداد دفاتر الشروط الﻼزمة لتلزيمها ،على أن يصار الى عرضها في
اﻷعداد المقبلة لهذه المجلة.
وبذلك ،نؤكد معكم مجددًا أّن الحازمية تبني على مجد عراقتها تطّورًا ،وتبقى سّباقة دائمًا ورائدة ،ومثاًﻻ يحتذى ،بثقتكم!
مدينتنا تنبض بالحياة ،ومشاريعها ضخمة على قدر التطلعات واﻵمال.
❊ الحازمية_بتشوف_حالك_فيها

كلمة الرئيس...
الحازمية  ...بتشوف حالك فيها!
سنوات طويلة مضت عﲆ ممرستي
للشأن العام؛ دخلته من باب الرعية
والخدمة اﻹجتمعية ،فإذ به يتطّور
شغفا ً .عملت مع اﳌونسينيور طوبيا ايب
عاد عﲆ إنشاء رعية مارت تقﻼ ،فأّسسنا
مع لجنة الوقف آنذاك الكنيسة
والرعية ،ثّم عملنا عﲆ إنجاز اﳌﴩوع
الرعايئ (تطوير وتحسني مدافن البلدة).
دافعت عن الحازمية ﰲ زمن الحرب،
بالطريقة التي رأيتها اﻷمثل ،وﰲ زمن
السلم حملت رايتها.
كثري من اﳌشاريع كانت تجوب رأﳼ،
وﻻ تزال .حاولت تحقيق البعض منها،
فإذ يب أرى الحازمية تنطلق من ضاحية
صغرية لبريوت اﱃ مدينة تضج بالحياة
واﻻستثمرات ،مدينة ﻻ تهدأ وﻻ تنام،
مدينة تحصد الجوائز ﰲ أهم اﳌحافل
العربية والدولية.

اﻹجتمعي نافذة لنتواصل ،ونكتب،
لنسمع آراءكم وشكواكم ،لنمﴚ معكم
طريق التطّور الﻼمتناهي.
وبعد،
بلدية الحازمية ،رغم عمرها الذي تعّدى
نصف قرن ،إﻻ أّنها فتّية ،تحضن شبابها
وتنّسق مع لجانهم ،تنحني لكبارها
وتكّرم مسريتهم اﳌّﴩفة ،تجهد مع
مستثمريها ،تحرس سكانها وتسهر عﲆ
مصالحهم لتبقى مدينة منوذجية ،بيئيا ً
واجتمعيا ً واقتصاديا ً.
كلمة شكر من القلب ،اﱃ كّل
الحازميني ،أبناء وسكان ومستثمرين،
أنتم ساهمتم بصناعة وجه الحازمية
اﳌﴤء.

شكرا ً لوسائل اﻹعﻼم (اﳌرئية واﳌكتوبة،
اﳌسموعة واﻹلكﱰونية) فأنتم ﴍيك
نطلق وإياكم اليوم صفحة جديدة أساﳼ بإيصال صوتنا وصورتنا بالطريقة
لبلدية الحازمية ،عﱪ اﻹنﱰنت ،تحمل الفضﲆ.
إليكم كل اﳌعلومات بتقنيات متطورة واﱃ لقاءات جديدة مع انجازات كبرية
وبشكل جديد يليق بحازمّيتنا .تصفحوا
 www.hazmieh.gov.lbوﻻ تنسوا أن
تراسلونا ،فنحن عﲆ السمع!

لكم محبتي وتقديري

وإن ضّجت الحياة اليومية بصخب
العمل ،تبقى لنا مواقع التواصل جان الياس اﻷسمر

جان الياس اﻷسمر
رئيس مجلس بلدّية الحازمية

الحازمية تنطلق من
ضاحية صغيرة لبيروت
الى مدينة تضج
بالحياة واﻻستثمارات،
مدينة ﻻ تهدأ وﻻ تنام،
مدينة تحصد الجوائز
في أهم المحافل
العربية والدولية.
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خريطة الحدود

خريطة الحدود  :مبروك للحازمية رغم التحفظ

اﳌجلس البلدي وكبار موظفي البلدية مع مخاتري البلدة ورئيس لجنة التجار يحتفلون بعيد مار الياس ،أحد شفعاء الحازمية،
وبعيد ميﻼد الرئيس جان الياس اﻷسمر ،كام وباﻹنجاز التاريخي اﳌتمثل باستﻼم الحازمية النسخة اﻷوﱃ من خريطة ترسيم
النطاق اﻹداري بني بلديتي بعبدا والحازمية ،اﳌرفقة مبلف شامل تّم إعداده من قبل اللجنة الرسمية اﳌكلفة من قبل وزارة
الداخلية والبلديات ،وقد ّمتت احالة اﳌعاملة اﱃ مجلس شورى الدولة ﻻستكاملها وفقاً لﻸطر القانونية.

ﰲ  18/7/2018استلمنا نسخة رسمية من خريطة ترسيم
النطاق اﻹداري لبلدية الحازمية ،فجاءت تؤمن حقوق الحازمية
وﻷول مرة بنسبة  90%وهي مرفقة بتقرير قانوين شامل أعدته
اللجنة الرسمية اﳌكلفة من قبل وزارة الداخلية والبلديات التي
أحالت اﳌعاملة اﱃ مجلس شورى الدولة بتاريخ . 29/6/2018
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ميكنكم اﻹطﻼع عﲆ كل تفاصيل اﳌلف لدى امانة ﴎ البلدية.
ﻷننا نهتم فإننا نعمل بصمت وجدية.
مﱪوك للحازمية رغم تحفظنا.
رئيس واعضاء اﳌجلس البلدي

<<

صفحة اﻹنترنت الجديدة

نﴩ موقع  Agenda Municipal Libanaisعﲆ صفحته
تقريرا ً بعنوان «بلدية الحازمية :سباقة ومتطورة» تناول فيه
صفحة الحازمية البلدية  www.hazmieh.gov.lbبأبوابها كافة
(تاريخ البلدة والبلدية ،اﻵثار ،موقع الشكاوى واﳌعامﻼت)...
ونّوه بجائزة التميز اﻹلكﱰوين التي حصلت عليها بلدية

الحازمية ﰲ العام  2010من جامعة الدول العربية ،كم نّوه
اﳌوقع بالدور اﳌمّيز الذي تقدمه بلدية الحازمية بشخص رئيس
اﳌجلس البلدي للشباب الذين لهم كلمة فاعلة ودورا ً ملحوظا ً
ﰲ الحازمية.
#الحازمية_بتشوف_حالك_فيها
العدد  - 44الفصل 2018 - 2
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اللجان الشبابية

شاكيرا واللجان الشبابية
دأبت بلدية الحازمية عﲆ تقديم اﻷفضل ﻷبنائها ،فكانت السباقة ،عﲆ مّر السنني ،بإقامة
اﳌهرجانات السنوية ،واستضافة كبار نجوم الفن ﰲ لبنان.
ﴏح رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس اﻷسمر،
وﻷّن اﻷولوية دامئا ً للشباب ،كم ّ
وبخطوة تقديرية لكل الجهود التي تبذلها اللجان الشبابية ،دعت بلدية الحازمية مئة
شاب وصبية للمشاركة ﰲ مهرجانات اﻷرز الدولية – حفل النجمة العاﳌية لبنانية اﻷصل،
شاكريا  ELDORADO WORLD TOURيوم الجمعة ﰲ .13/7/2018
ولهذه الغاية ،انطلقت الباصات من امام البلدية باتجاه أرز الرب ،حيث كان للحازمية
مشاركة فّعالة ،متّيزت بالجو الشبايب اﳌرح.
وﰲ نهاية الحفل رفعت اللجان الشبابية كتاب شكر اﱃ بلدية الحازمية بشخص رئيسها
عﲆ كّل الدعم واﳌحبة والرعاية التي يحيطهم بها.
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دعت بلدية الحازمية مئة شاب وصبية
للمشاركة في مهرجانات اﻷرز الدولية –
حفل النجمة العالمية لبنانية اﻷصل ،شاكيرا
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مجّلة الحازمّية اليوبيل المئوي لرعية مارت تقﻼ

اليوبيل المئوي لرعية مارت تقﻼ

سيادة المطران بولس مطر متوسطاً
الرئيس جان الياس اﻷسمر وعقيلته
وبعض من اعضاء المجلس البلدي ولجنة
وقف مارت تقﻼ وكاهني الرعية.

احتفلت رعية مارت تقﻼ
الحازمية بيوبيلها اﳌئوي
اﻷول يوم الخميس
 ،24/5/2018حيث ترأس
سيادة مطران بريوت
للموارنة بولس مطر الذبيحة
اﻹلهية وقد عاونه كاهني
الرعية اﻷب جورج بدر
واﻷب روين معتوق ،باﻹضافة
اﱃ ابن البلدة الكاهن نقوﻻ
مقصود اﳌرتسم حديثاً.
|8
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القرار البلدي وخريطة شارع سيادة المطران بولس مطر.

ثّم كان حفل عشاء ﰲ مطعم برج الحمم – برمانا ،تخّلله
تكريم سيادة اﳌطران بولس مطر من قبل بلدية الحازمية،
حيث جاء ﰲ كلمة رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس
اﻷسمر:
«إّن ما قمتـُـم به من جهٍد دؤوب ،وحكمتكم التي نﴩمتوها
ﰲ رعيتكم الكﱪى ،تعوُد لكم اليوم درعا ً من اﳌحبة ،وبخورا ً
من اﻹميان ،وشارعا ً عﲆ اسمِـكم عربوَن التقدير ،وهو
الشارُع اﳌمتد من العقار  4385/الحازمية (مستديرة وزارة
اﻷشغال) ولغاية العقار  601/الحازمية (مقابل متثال
اﳌغفور له اﳌونسينور طوبيا ايب
عاد) ،ليبقى اسمكم مرفوعا ً ومزّينا ً
أهم نقطتني ﰲ اﳌدخل الﴩقي
للحازمية :تجاه الكلية الحربية،
وعﲆ مقربٍة من كنيسة القديسة
تقﻼ ،ترعاكـُـم بنظِرها ،وتزّينون
مدخل الحازمية».
ثّم توالت التكرميات ،حيث قّدم
رئيس اﳌجلس البلدي واﻷعضاء
ومختاري البلدة ورئيس لجنة التجار
الدروع التكرميية لكّل من سيادة
اﳌطران بولس مطر ،اﻷب جورج
بدر ،ولجنة وقف مارت تقﻼ الذين
عملوا جاهدين عﲆ تطوير هذه
الرعية التي أصبحت واحدة من اهم رعايا بريوت والجوار.
وقد فاجأ سيادة اﳌطران بولس مطر الحاﴐين حني أعلن
عن تثبيته لﻸب جورج بدر ﰲ رعية مارت تقﻼ رافعا ً إياه
من رتبة مدّبر اﱃ رتبة خوري ،وقد لقي هذا الخﱪ أصداًء
ايجابية وقوبل بالتصفيق الحار ،نظرا ً ﳌحبة الرعية
لراعيها ،وكانت له إشادة كﱪى بعمل اﳌجلس البلدي ﰲ
الحازمية حيث اعتﱪه اﻷكرث متّيزا ً وعطاًء بني اقرانه من
بلديات الساحل اللبناين.
بادلت رعية مارت تقﻼ الهدايا اﳌقدمة بهدايا معنوية
وكنسية ،فكانت أيقونة تحمل رسم مارت تقﻼ وشعار
الحازمية اﱃ رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس
اﻷسمر ،وأخرى اﱃ سيادة اﳌطران بولس مطر< .

الرئيس جان الياس اﻷسمر ونائبه الشيخ يوسف حبيش يسلمان القرار البلدي
بتسمية الشارع الى سيادة المطران بولس مطر بحضور اﻷب جورج بدر.

ميﻼد اﻷسمر – اﻷب جورج بدر – المحامي لبيب حرفوش – المطران بولس مطر –
اﻷخت نزها الخوري – الرئيس جان الياس اﻷسمر

الرئيس جان الياس اﻷسمر يسلم الدرع التكريمية الى اﻷب جورج بدر بحضور السيد
ميﻼد اﻷسمر عن لجنة الوقف الرعائية.
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مجّلة الحازمّية اليوبيل المئوي لرعية مارت تقﻼ

<

قطع قالب الحلوى احتفاًﻻ.

اختتم الرئيس جان الياس اﻷسمر كلمته بالقول:
«سيادة اﳌطران بولس مطر السامي اﻹحﱰام،
ايﱞـها اﻵباء اﻷجﻼء جميعا ً،
ﴫِفـكُـم
باسم ِ مجلس بلدية الحازمية ،نضُع إمكانّيات البلدية بت ّ
لدعِم الرعايا لتبقى أبواُب كنائِسنـا مفتوحة ً  ،وأجراُسها تُـقرع
عاليا ً ﰲ اﳌنطقة والجوار».
أّما سيادته فقد اكتفى بالتلميح ﻻ التﴫيح أنه سيتقابل مع
البلدية عﲆ منتصف الطريق ﻻكمل تسديد مثن العقار اﳌجاور
للكنيسة والذي تّم تخصيصه مواقف للمؤمنني ،فقوبلت مبادرته
اﻹيجابية بوابل من التصفيق واﻹمتنان.
وقد كانت كلمة ﳌمثل اﳌجالس الرعوية اﳌحامي لبيب حرفوش،
من أبرز ما جاء فيها:
«وإذا كانت اﳌنطقُة التي تحمُل إسَم مارت تقﻼ هي قلُب
الحازمية النابض ،فإن القديسة تقﻼ حا َِ
ﴐٌة ﰲ قلوب كﱢل أبناِء
الحازمية.
أيها اﻷعّزاء،إننا جميعا ً نفتخُر بالتطّور الدائم لكنيَسِتنا برعاية
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وجهود اﻷب جورج بدر الحبيب ومبعاونة اﻷب روين العزيز ،إنها
ﴫ،
كنيسة عريَقٌة تحُر ُ
ص عﲆ تجديِد شباِبها وعﲆ مواَكَبِة الَع َ
وتفَعُل كل ما ميِكن لَِك تستمﱠر ﰲ استقطاب اﳌؤمنَني ِمْن كﱢل
اﻷعمر ِمْن ِخﻼل توفري أفَضل الظروف التي ُتسﱢهل حضوَرُهم
وتتيُح لهم ممرسَة إمياِنهم ،وِمنها موِقُف السيارات الذي كان
لِسّيدنا اﳌطران بولس مطر ،فضٌل كبٌري ﰲ متكيِننا من إقاِمِتِه ،وﻻ بد
هنا من توجيه شكر خاص اﱃ رئيس اﳌجلس البلدّي الصديق
اﻷستاذ جان اﻷسمرالذي هو إبُن هذه الكنيسة والحريص الدائم
عﲆ َدعِمها لك تستمر ﰲ القيام بدوِرها ،شكرا ً لك حﴬة الصديق
العزيز عﲆ كل ما َفَعْلَته للحازمية منذ عﴩات السنوات وﻻ زلتم».
أّما سيادة اﳌطران بولس مطر ،وﰲ كلمة عفوية جاءت من
القلب ،اختتم الحفل معتﱪا ً أّن بلدّية الحازمية تفّوقت ومتّيزت
بفضل جهود الرئيس جان اﻷسمر الذي يعتﱪ مدرسة ﰲ العطاء
والعمل البلدي.
امتاز حفل العشاء بالجو العائﲇ الراقي ،وهو ليس باﻷمر
الغريب عﲆ رعية مارت تقﻼ – الحازمية.

<<

شباب ساحل المتن الجنوبي يطلقون
مشروع تعاون مع LABORA

دعا اتحاد بلديات ساحل اﳌنت الجنويب بواسطة مكاتب التنمية اﳌحلية الهيئات الشبابية فيه اﱃ حفل عشاء يوم اﻷربعاء
 2018/7/18أقيم ﰲ مطعم البيشيه – الحازمية بحضور رئيس اﻻتحاد  -رئيس مجلس بلدية فرن الشباك رميون سمعان ،نائب
رئيس اﻻتحاد  -رئيس مجلس بلدية الحازمية جان الياس اﻷسمر ،رئيس مجلس بلدية عاريا بيار بجاين.

لّبى الدعوة ما يقارب اﳌئة شاب وصبية من فرن الشباك ،لتدريب وتوجيه الشباب وتأمني فرص العمل الﻼزمة لهم ﰲ
الحازمية ،الشياح وعاريا ،رحبوا جميعا ً بضيف الﴩف اﻷب طوين القطاعني العام والخاص.
خﴬه ،رئيس جمعية ﻻبورا الذي هّنأ البلديات عﲆ تفعيل دور
الشباب فيها ،معتﱪا ً انها سابقة ﰲ اﳌجتمع اللبناين ومتمنيا ً أن بكلمة مقتضبة ،رّحب الرئيس جان الياس اﻷسمر باسم اﻻتحاد
يكون اتحاد بلديات ساحل اﳌنت الجنويب قدوة لسواه من باﻷب طوين خﴬه ،وبزمﻼئه الرؤساء والشباب ،مشّددا ً عﲆ أهمية
البلديات مم يؤمن صحة اﳌجتمع اللبناين وتطّوره ،كم شّدد عﲆ تفعيل دورهم ﰲ مجتمعاتهم ووطنهم ،ﻷّن لبنان يزدهر ويستمر
ﴐورة مكافحة الفساد ،اﻷمر الذي يبدأ مع الشباب ،هم ركن بهّمة العنﴫ الشبايب ،وهذا ما آمنت به بلدية الحازمية حني
اﻷساس ﳌجتمع الغد ،وأعلن عن مﴩوع تعاون قريب بني بلديات أطلقت عام  2015مؤمتر الشباب اﻷول الذي انبثقت عنه لجان
اﻻتحاد بواسطة مكاتب التنمية اﳌحلية وبني جمعية ﻻبوار العمل ومكتب التنمية اﳌحلية.
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مجّلة الحازمّية

EASTER DAY

Spring Easter Day

نظمت اللجان الشبابية ﰲ بلدية الحازمية يوما ً ربيعّيا ً مع اطفال البلدة،
حيث توافد حوال مئتي طفل من أبناء الحازمية تراوحت أعمرهم بني
ثﻼث وعﴩ سنوات ليشاركوا ﰲ ألعاب مختلفة ،باﻻضافة اﱃ عرض بهلواين
وتزيني بالونات بأشكال مختلفة.
استمّر اﳌهرجان لثﻼث ساعات ،ولوﻻ تساقط اﻻمطار كان مقّررا ً له ان
يستمر لوقت اطول .امتاز هذا النهار يالعمل اليدوي الذي قام به افراد
اللجان الشبابية ،حيث كان هم من اخﱰعوا اﻻلعاب واهتموا بزّوارهم ،كم
قّدموا لهم البوشار وغزل البنات والعصري.
أثنى رئيس اﳌجلس البلدي ﰲ الحازمية السيد جان الياس اﻻسمر عﲆ عمل
اللجان الشبابية ،ودعا جميع شباب وصبايا اﳌدينة لﻼنتساب اﱃ هذه
اللجان والتعاون مع البلدية ﻻنهم هم نبض الحازمية ومستقبلها.

ايلي الشامي من اللجان الشبابية يساعد اﻷطفال في احدى اﻷلعاب
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الرئيس جان الياس اﻷسمر متوسطاً بعض اﻷطفال الحاضرين ،وتبدو في الصورة ايضاً
السيدة ريما بربريان ود .ساندرا اﻷسمر.

غيتا مارون من اللجان الشبابية تشرف على اﻷطفال

مجموعة اللجان الشبابية المنظمة للحدث :كريستال غضين – مايا حاتم – ريما السمرا –
شربل كميد – جورج بني – غيتا مارون – تاتيانا عطالله – نانسي ابو خليل – بشاره
الغاوي والمستشار اﻹعﻼمي روي حرب.
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ضت
مراعا
مجّلة الحازمّية اجمتعا

المعرض الفني الجامعة اللبنانية
استكمًﻻ لخطة الدعم التي تنتهجها بلدية الحازمية تجاه الشباب الواعد والطموح،
وتتويجا ً للﱪوتوكوﻻت اﳌوقعة ﰲ ما بني اﳌجلس البلدي وادارة الجامعة اللبنانية –
الفرع الثاين – كلية الفنون الجميلة والعمرة ،استضافت البلدية ليل اﻹثنني
 23/4/2018معرضا ً فنيا ً لطﻼب وخريجي الكلّية ،وقد فاق عدد اللوحات
واﳌنحوتات اﳌئة قطعة فنية ،كم توافد العديد من الحضور ومحبي الفن
ومتذوقيه يدعمون الشباب الجامعي ﰲ معرضهم اﻷول ويثنون عﲆ أداء بلدية
الحازمية «صديقة الشباب» ،ومن بينهم عميد كلية الفنون الجميلة والعمرة ﰲ
الجامعة اللبنانية الدكتور محمد حسني الحاج ،مدير كلية الفنون الجميلة
والعمرة ﰲ الفرع الثاين الدكتور انطوان ﴍبل ،والدكتورة إلسا غصوب عرموين
(رئيسة قسم الفنون التشكيلية)،

الرئيس جان الياس اﻷسمر متوسطاً الدكتورة السا غصوب عرموني والسيدة حنان الهبر مسؤولة مكتب
التنمية المحلية وحشد من دكاترة الجامعة اللبنانية.
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وﰲ هذا السياق ،كانت كلمة لرئيس اﳌجلس
البلدي السيد جان الياس اﻷسمر جاء فيها:
«الفن الجيد ليس ما يبدو ﰲ ظاهره ،بل مبا يﱰك
من تأثري ﰲ نفوسنا وحياتنا ،انطﻼقاً من هذه
اﳌقولة ،وتثبيتاً ﻻمياننا بأّن الفن يجب أن يكون
للجميع ،وهو من حّق الجميع ،وﻷّن فنونكم
جميلة وتستأهل الدعم حتى تصل اﱃ ابعد
الحدود ،جاءت خطوتنا اليوم باستضافة معرضكم
استكامًﻻ لخطة العمل التي بدأناها مع الجامعة
اللبنانية من خﻼل توقيع بروتوكﻼت لتقديم
دراسات للمجّمع الرياﴈ والدرج اﻷثري ،وغريها
الكثري من اﳌشاريع التي سنسعى لدراستها بغية
فتح أوسع اﻵفاق للطﻼب اﳌتمّيزين.
الفن أداة سحرّية ﰲ يد اﻹنسانية ضمن ﴏاعها
للبقاء ،وﻷّن بلدية الحازمية تقّدر جميع أنواع
الفنون ،ﻻ سيام الجميلة منها ،وامياناً من اﳌجلس
البلدي بﴬورة دعم الجامعة اللبنانية واﳌواهب
الشابة لتقديم أفضل ما لديهم ،بغية بناء مجتمع
سليم ،نفتخر به ،وهذا ما ﳌسناه من خﻼل
التعاون مع جامعتكم الغّراء ،يّﴪنا إعﻼمكم بأّن
مجلس بلدية الحازمية سيقّدم مساعدة بقيمة
 35.000.000//ل ل (خمسة وثﻼثني مليون لرية
لبنانية) اﱃ قسم الفنون التشكيلية ﰲ كلية
الفنون الجميلة والعامرة – الجامعة اللبنانية –
الفرع الثاين ،لزوم ترميم محﱰف النحت فيها،
وقد تّم تصديق هذا القرار.
وﻷّننا نؤمن بأّن الفنان ميزج قلبه وعقله
ويعﴫهام ليضع النبض والحياة ﰲ عمله ،نجّدد
ترحيبنا بكم ،ونفتح أيدينا وﴏح البلدية
ﻻستقبال أّي نشاط يتعلق بكم ،ﻷنكم تستحقون
كل دعم ومحبة ،وﰲ هذه اﳌناسبة نتوّجه
بالشكر اﱃ الدكتورة إلسا غصوب عرموين ،ابنة
الحازمية وصلة الوصل مع الجامعة اللبنانية
وعّرابة هذه اﳌشاريع اﳌمّيزة.
أهﻼ بكم ﰲ الحازمّية ،تّزينون قﴫها بكّل فّن
جميل ،اﱃ لقاءات مثمرة ﰲ اﳌستقبل القريب».

ختام الشهر المريمي مع اللجان الشبابية

المسيرة

بالتنسيق بني رعيتي مار روكس ومارت تقﻼ ﰲ الحازمية ،تّم
تنظيم مسرية رعائية ﰲ ختام الشهر اﳌرميي ،شاركت فيها
اﻷخويات واللجان الرعوية ،وكانت مشاركة مميزة للجان
الشبابية ﰲ بلدية الحازمية ،حيث جّدد شباب البلدة اميانهم،
فطافوا مع العذراء ﰲ شوارع البلدة ،وقّربوا القرابني خﻼل
الذبيحة اﻹلهية ،وقّدموا باسمهم وباسم البلدية هدية رمزية
للمشاركني ،عبارة عن مسبحة تّم تﱪيكها خﻼل القداس .ثّم
اقاموا حاجز محبة أمام كنيسة مار روكس وّزعوا خﻼله اﳌسابح
اﳌباركة عﲆ السيارات العابرة ﰲ دعوة لجيل الشباب للعودة
اﱃ جذور اﳌحبة والصﻼة.
احتفل بالذبيحة اﻹلهية الخوري ميشال كريوز (كاهن رعية مار
روكس) ،وعاونه الخوري جورج بدر (كاهن رعية مارت تقﻼ)
الذي شّدد ﰲ كلمته عﲆ أّن رعية مار روكس ﰲ الحازمية هي
الرعية اﻷم و«اﻷم بتلم» كم العذراء ،وقد عاونهم اﻷب اميل
داغر واﻷب جورج الهﱪ اﳌرتسم حديثا ً.

اللجان الشبابية قبيل انطﻼق المسيرة توزع الورود على المشاركين

أثنى رئيس اﳌجلس البلدي ﰲ الحازمية السيد جان الياس
اﻷسمر عﲆ جهود اللجان الشبابية ﰲ مختلف ميادين اﳌجتمع،
الثقافية والرياضية واﻹجتمعية والفنية ،وحتى الدينية ،ودعا
جميع شباب البلدة اﱃ التعاون مع هذه اللجان واﻹنضمم إليها
وتزويد البلدية بنبض شبايب مستدام لتبقى الحازمية «مدينة
بتشوف حالك فيها».
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مجّلة الحازمّية كلمة يحيى القرواني

<<

كلمة يحيى القرواني

الوقاية من المخاطر

من اﳌتعارف عليه علمياً وجود أربعة عناﴏ أساسية يساهم
تفاعلها الكيميايئ ﰲ إندﻻع الحريق :اﳌواد اﳌشتعلة،
الكهرباء ،الحرارة واﻷوكسجني اﳌوجود ﰲ الهواء بنسبة .٪21
فبعزل تلك اﳌكونات وإبقائها بعيدة عن بعضها تساهم
إﱃ حد كبري إﱃ تخفيف إمكانية حدوث الحرائق داخل
اﳌنازل واﳌكاتب وحتى اﻷحراج الداخلية اﳌجاورة لنا.

إن حرائق الغابات وباﻻخص اﻷعشاب واﻻشجار المجاورة لنا
يمكن تفادي حدوثها ﻷن العنصر البشري ،كما اثبتت التجارب،
له الدور السلبي بشكٍل مباشر وأحيانا ً غير مباشر باندﻻعها.
فكيف يمكن أن يبدأ اللهب دون وجود مواد قابلة لﻺشتعال
كالزجاج العاكس ،أعقاب السجائر والمواد الملتهبة والتي سببها
اﻻنسان العابث بالطبيعة.
إن زيادة اﻷحمال نظرا ً لكثرة إستخدام أجهزة التكييف وإهمال
التعامل مع اﻷجهزة المنزلية تسبب الكثير من حاﻻت الحريق.
لذلك يتوجب التنبه إلى:
 - 1ضرورة صيانة جميع اﻷسﻼك الكهربائية بشكل دوري و أن
تكون التمديدات الخارجية ضمن أنابيب معزولة.
 - 2التأكد من عزل الكهرباء عن اﻷجهزة غير المستخدمة
وفصل الكمبيوتر عن الكهرباء بعد إستخدامه وابعاده عن
المفروشات.
 - 3تغطية مخارج الكهرباء التي يمكن لﻼطفال الوصول إليها.
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بعض النصائح المفيدة
 - 1عدم تحميل أو تركيب أي وصﻼت كهربائية متعددة
المخارج وربطها بمصدر واحد ﻷنها قابلة لﻺشتعال نتيجة
التحميل الزائد .وكذلك عدم تجاهل وجود مقابض
الكهرباء الﻼزمة التي تبقي السحب الكهربائي تحت
السيطرة .وضرورة صيانة جميع اﻷسﻼك الكهربائية بشكل
دوري.
 - 2تقليل الفوضى داخل المنازل خاصة المطابخ لجهة منع
وجود المواد واﻷجسام القابلة لﻺشتعال قرب السخانات
واﻷفران والمخارج الكهربائية .وضرورة توفر طفاية
وبطانية للحريق في المطابخ لتغطية أي حالة حريق
وخنقها.
 - 3عدم ترك الشموع مضاءة وبعيدة عن المراقبة أو قريبة
من البرادي والمفروشات.
 - 4التأكد من وجود وصيانة القواطع الكهربائية التي تفصل
التيار الكهربائي عند أي مشكلة في التمديدات .والتأكد
من عزل الكهرباء عن اﻷجهزة غير المستخدمة وفصل
الكمبيوتر عن الكهرباء بعد إستخدامه وابعاده عن
المفروشات.
 - 5إبقاء الوﻻعات والكبريت بعيدة عن متناول اﻷطفال ﻷن
فضوليتهم قد تتسبب بكارثة كبيرة.
 - 6عدم إستعمال المعدات واﻷدوات الكهربائية القديمة
جدا ً لوجود مخاطر في توصيﻼتها الداخلية.
 - 7اﻻبتعاد عن التدخين داخل المنازل حيث أن أعقاب
السجائر قد يتسبب مﻼمستها للمواد المشتعلة بحدوث
حريق .وﻻ ننسى حاليا ً فوضى اﻷراغيل التي قد يتطاير
بسببها الفحم المشتعل داخل المنازل.
 - 8عدم ترك السخانات ،المراوح ،والمكيفات في حالة دوران
خﻼل مغادرة المنزل أو المكتب .لمدة طويلة وخﻼل
السفر.
 - 9تركيب حساسات دخانية أو حرارية تعمل ﻻسلكيا ً أو على
البطارية ﻷنها تساعد في انذارنا عند وجود دخان أو
حرارة مرتفعة قد تتحول بلحظات إلى حريق.

 - 10ضرورة وجود مطافئ داخل المطابخ وفي غرف الحراقات
والمولدات الكهربائية.
 - 11تفقد قوارير الغاز وتوصيﻼتها دوريا ً لتفادي وجود تسّرب أو
تشققات .إضافة إلى إحكام إغﻼق اسطوانات الغاز وإبعادها
عن مصادر أشعة الشمس المباشرة.
 - 12عدم إستعمال مواقد الشواء داخل المنازل لمخاطرها في
التسبب بالحرائق أو اﻻختناق بالغازات واﻷدخنة السامة،
وإبقائها بعيدة عن أي مواد قابلة لﻺشتعال وبعيدة عن
متناول اﻷطفال.
 - 13توعية اﻷطفال والمراهقين داخل المنزل عن كيفية التصرف
في حل حدوث حريق والخروج بأمان.
 - 14ضرورة التزام أفراد المجتمع بتطبيق اﻹجراءات واﻻشتراطات
الوقائية في منازلهم والمحال التجارية وحتى في مركباتهم.
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منا وفينا

«منا وفينا» بقلم المختار إيلي الغاوي

إيلي الغاوي

آل غانم –  / 163ماروني

قدم يوسف عبدو غانم المولود عام  1915الى الحازمية بداية
القرن العشرين .متزوج من السيدة فاميليا خليفه وله اوﻻد:
ميشال – طانيوس – نظيرة (عزباء)
سكن الحازمية في حي مار روكز (البيارة سابقاً) وكان يعمل
في صناعة اﻷحذية.
ميشال يوسف غانم مولود عام  ،1946متزوج من السيدة نجاة
بشاره تابت ولهما اوﻻد.
طانيوس يوسف غانم مولود عام  ،1952متزوج من السيدة
نجوى جان فريجي ،ولهما اوﻻد.

آل بركات –  / 1روم أرثوذكس

قدم ملحم بركات الى الحازمية اواخر القرن التاسع عشر،
متزوج وله ثﻼثة اوﻻد :اميل – ميشال – انطوان ،وكان له اراض
شاسعة في اول طريق الزحيما.
ميشال ملحم بركات مولود عام  ،1906متزوج من السيدة آدال
يوسف تابت ،ولهما ثﻼثة اوﻻد :هنري – جاك – ايلي .كان
ميشال بركات من مؤسسي كنيسة مار بطرس وبولس للروم
اﻷرثوذكس ،ووكيل الوقف يومذاك.
هنري ميشال بركات توفي عازباً.
جاك وايلي ميشال بركات متزوجان ولهما اوﻻد.
أنطوان ملحم بركات مواليد عام  ،1910متزوج ،وهو والد
الموسيقار الراحل ملحم بركات الذي بدوره تزوج وأنجب
أبناًء.
عمل انطوان بركات مع الجيش الفرنسي ،أيام اﻹنتداب ،في
حقل النجارة.
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ميشال بركات

آل ديب –

 / 23روم كاثوليك

قدم ابراهيم ديب الى الحازمية بداية العام  ،1940وهو مولود في
العام .1910
متزوج من السيدة ليا عازار ولهما ثﻼثة اوﻻد :حنا – جوزف –
ميشال ،جميعهم متزوجون ولهم اوﻻد.
للسيد ابراهيم ديب ايضاً اربع بنات :ماري – تيريز – عبﻼ
متزوجات ولهّن أوﻻد ،وجانيت عزباء.
تيريز ابراهيم ديب متزوجة من ابن البلدة اميل بشاره الغاوي
ولهما ولدان طوني اعزب وميراي متزوجة من اﻷستاذ امين الزمار
ولهما اوﻻد.

آل رابيه –  – 19/3روم كاثوليك

جاء الكونت ابراهيم اديب رابيه الى الحازمية بداية النصف
الثاني من القرن التاسع عشر .متزوج وله ولدان اديب وجميل.
اديب ابراهيم رابيه ،مولود عام  1898في الحازمية – متزوج دون
اوﻻد.
جميل ابراهيم رابيه – مولود عام  1911في الحازمية ،متزوج من
السيدة ليندا جرجس سلوم ولهما ولد واحد شربل.

<<
أرمن كاثوليك
سجل 7
المطران فارتان
(جوزف) اشقاريان

صورة من اﻷرشيف

المثلث الرحمات المطران جوزف جورج اشقاريان المولود عام
 1937في جبل موسى (سوريا) تلقى دروسه اﻷولى في المدرسة
الفرنسية في دمشق .أتّم الدراسة الثانوية في معهد اﻵباء
المخيتاريين في فيينا.
أنجز دراسته العليا في الفلسفة والﻼهوت ،وتابع علومه في
اﻷدب واللغات الشرقية بجامعة فيينا الرسمية ،وتخصص في
اﻻدب المعاصر .سيَم كاهنا ً في  ،1961/1/22عّين نائبا ً لمدير
معهد اﻵباء المخيتاريين في مصر من العام  1961ولغاية العام
 .1964انتقل الى بيروت وعّلم مادتي اﻷدب والتربية المدنية
بمعهد اﻵباء المخيتاريين في الحازمية للصفوف العليا ،بعدها
تسّلم اﻹدارة في المعهد عينه.
رسم مطرانا ً عام . 1988
استاذ محاضر في جامعة القديس يوسف – قسم اللغات الشرقية
حيث دّرس اﻷدب المعاصر.
كتب في مجﻼت عدة ،ووضع عشرات المقاﻻت متناوًﻻ شتى
الموضوعات.
صدر له كتابان ” أجل نحن الزمن“ و ”شدو العناقيد“  ،ترجمتهما
اﻷستاذة جولي مراد الى اللغة العربية .له خدمات جّلى خﻼل
فترة اﻷحداث اللبنانية اﻷليمة ،ﻻ تمحى من ذاكرة البلدة وابنائها.
قّدم للمستوصف ولحركة النجدة اللبنانية كل الدعم ﻻستمرارية
عملهما في سبيل مساعدة المحتاج والمصاب ،وعمل لدى
المراجع المختصة لتأمين اﻷدوية واﻷمصال لشلل اﻷطفال حيث
أّمن المستوصف في تلك الفترة طعم الشلل لحوالي ألف طفل

في البلدة ،وكانت له رحﻼت الى عواصم العالم وخاصة الدينية
منها للصﻼة والحج مع عدد كبير من المؤمنين اللبنانيين على
مذاهبهم كافة.
كانت له مواقف وتصريحات لجمع اللبنانيين ولتثبيت العيش
المشترك ،ووقف الحرب يومذاك.
قام بعدة زيارات الى عاصمة الكثلكة لشرح القضية اللبنانية
بجوانبها كافة والتوسط لدى الكرسي الرسولي للعمل على درء
المخاطر عن المسيحيين في لبنان والشرق.
كان له محبة خاصة للمركز اﻷم في فيينا حيث قام بزيارات عدة
خﻼل توليه سدة المسؤولية لﻶباء المخيتاريين ،فعمل على ارساء
التعاون بين فيينا والمسؤولين الروحيين والزمنيين في لبنان.
المثلث الرحمات المطران فارتان (جوزف) اشقاريان داعية محبة
وسﻼم في كل عواصم العالم التي زارها .حمل لبنان في قلبه
وعقله ووجدانه .له محبة خاصة في بلدتنا الحازمية التي خدم
فيها كاهنا ً وراعيا ً لﻶباء المخيتاريست ،وبعدها أسقفا ً للبنان كله.
كانت له عﻼقات طيبة مع جميع ابناء بلدته الحازمية وخصوصا ً
المسؤولين فيها وعلى رأسهم رئيس المجلس البلدي الحالي
السيد جان الياس اﻷسمر الذي كان مثلث الرحمات يكّن له كل
محبة واحترام وتقدير ،ويأتي على ذكره في كل المناسبات بصفة
”الصديق جان اﻷسمر“ ،وقد بادله الرئيس جان الياس اﻷسمر
المحبة نفسها فعمﻼ سويا ً على رص الصفوف وابعاد الضغينة
وشحن النفوس وارساء المحبة في الحازمية.
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مجّلة الحازمّية قالّدتاقري
سرإ احﻹتدافراليي

التقرير اﻹداري  ...معامﻼتنا باﻷرقام
اﳌعامﻼت الصادرة (الفصل )2017/4
محﴬ جلسة مجلس بلدي
قرارات مجلس بلدي
قرارات إدارّية
معامﻼت صادرة إﱃ الدوائر الرسمّية
مختلف
طلبات – دعوات – رسائل شكر – تعاميم –
إنذارات – مراسﻼت – إعﻼنات

2018/4
3
18
8
23

2018/5
4
24
7
18

2018/6
1
10
4
8

اﳌجموع
8
52
19
49

37

30

24

91

اﳌعامﻼت الواردة (الفصل )2017/4
معامﻼت اﳌواطنني :منجزة ومسّلمة
معامﻼت اﳌواطنني :قيد اﻹنجاز
رخص بناء
رخص إسكان
طلبات مساعدات إجتمعّية
تعاميم واردة من الوزارات
مختلف
عرض أسعار  -مراسﻼت  -مأذونيات -
اعﱰاضات  -شكاوى وغريه

2018/4
74
1
35
43

2018/5
164
1
3
31
35

2018/6
103
4
1
40
25

اﳌجموع
341
4
2
4
106
103

105

30

90

225

عدد العائﻼت التي ُقﱢدمت لها مساعدات إجتمعّية  37عائلة
قيمة اﳌساعدات اﻹفرادّية  29.600.000ل ل
اﳌساعدات التي ُقﱢدمت إﱃ جمعيات وأندية ورعايا  5مساعدات بقيمة  24.500.000ل ل
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التقرير المالي

الــواردات

التقرير المالي

رسم عﲆ القيمة التأجريية سكن
90،393،000
رسم عﲆ القيمة التأجريية  ،غري سكن
259،829،000
رسم صيانة اﳌجارير واﻻرصفة
84،024،000
رسم الﱰخيص لﻼعﻼن الدائم واﳌؤقت
54،000
رسم الﱰخيص بإشغال اﻻمﻼك العمومية البلدية
20،000
رسم الﱰخيص بالبناء
294،971،000
رسم استعمل اﻻمﻼك واﳌنشآت العامة للبلدية
14،752،000
رسم إنفاق ﰲ وجوه محددة  10 %لصالح التجهيزات 29،500،000
رسم تصوينة
10،000
رسم إنشاء مجارير وارصفة
14،086،000
رسم اﻻستثمر لﻼعﻼن الدائم
277،000
رسم اﻻستثمر لﻼعﻼن اﳌؤقت
336،000
رسم اﻻستثمر ﻻشغال اﻻمﻼك العمومية البلدية
1،313،000
الرسم النسبي عﲆ اﳌزايدات
9،100،000
رسم اعطاء البيانات واﻻفادات والدروس الفنية
276،000
عﻼوة عﲆ قيمة اجور اﳌخابرات وبدل اﻻشﱰاك
131،936،000
الغرامات
10،799،000
رسم التعمري مع غرامة التأخري
63،318،000
محسومات الﴫف من الخدمة  /مثن دفﱰ ﴍوط
74،000
اﳌجموع
1,005,068,000

رصيد بلدية الحازمية لدى مﴫف لبنان كم
ورد ﰲ 30/6/2018
بلغ  24.343.565.873ل ل

النفـقــــات

تعويضات الرئاسة ( رئيس ونائب الرئيس )
رواتب اﳌوظفني
اجور اﻻجراء
اﳌكافآت والتعويضات والتقدميات اﳌختلفة
اللوازم
اﳌﻼبس
بدﻻت اﻻيجار والخدمات اﳌشﱰكة
اﳌخابرات الهاتفية والﱪيد والﱪق
نفقات ادارية اخرى
التجهيزات
صيانة التجهيزات واﻻليات
اﳌفروشات
النظافة العامة
صيانة اﳌباين
ﴍاء اﻻليات
مكافحة الحﴩات
لوازم التنظيفات
اﳌحروقات
بدﻻت استهﻼك الكهرباء
صيانة الطرق العامة
صيانة شبكة اﳌياه
صيانة شبكة اﻻنارة العامة
انشاء شبكات اﳌجارير
انشاء الطرق العامة واﻻقنية واﻻرصفة
نفقات الدروس
مساعدة اﳌعوزين
مساعدة اﻻوقاف الخريية
اﳌساهمة ﰲ النشاطات الثقافية
اﳌساهمة ﰲ النشاطات الرياضية
اﳌساهمة فب النشاطات اﻻجتمعية
مساعدة الهيئات التي ﻻ تتوخى الربح
اﻻستقباﻻت
اﻻحتفاﻻت واﳌهرجانات
رسوم الدعاوى واﻻحكام
نفقات التأمني
اﳌصاريف اﻻخرى غري اﳌلحوظة
اﳌجموع

48،000،000
457،881،000
145،300،000
135،107،000
14،215،000
20،000،000
3،812،000
15،687،000
39،971،000
50،500،000
6،295،000
35،810،000
124،549،000
5،550،000
3،556،000
2،335،000
36،154،000
5،650،000
598،000
365،069،000
2،525،000
26،746،000
43،175،000
69،758،000
21،776،000
190،396،000
15،000،000
5،000،000
16،000،000
11،000،000
3،400،000
8،052،000
66،205،000
5،220،000
12،524،000
19،971،000
2,032,787,000
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1

سباق ترياتون

شارك بعض من أعضاء اللجنة الرياضية الشبابية ﰲ بلدية
الحازمية بسباق  ERC TRIATHLON 2018ﰲ النادي
العسكري يوم اﻷحد ﰲ  ،15/4/2018اﳌنظم من قبل نادي
 Elite Running Clubبالتعاون مع قيادة الجيش اللبناين
واتحاد الﱰياتلون ﰲ لبنان .شارك ﰲ هذا السباق حواﱄ 130
شخص من مختلف اﳌناطق ،وقد حققت الحازمية ميدالية
ذهبية وميداليتني برونزيتني ،عﲆ الشكل التاﱄ :ﰲ سباق
 SPRINTحصد فارس عيد وياسمينا متى اﳌرتبة الثالثة ،وقد
تألف هذا السباق من رياضات مختلفة (سباحة  750مﱰ –
ركوب دراجات هوائية  20كلم – ركض  5كلم) كم حصد
الدكتور جورج متى اﳌرتبة اﻷوﱃ عن فئته العمرية واﳌرتبة
الرابعة ﰲ لبنان ﰲ السابق اﻷوﳌبي .أما فريق البدل الذي تألف
من ايﲇ الشامي ،دافيد كريك وﴍبل حجا فقد حاز عﲆ اﳌرتبة
الخامسة ﰲ لبنان .أّكد رئيس اﳌجلس البلدي ،السيد جان
الياس اﻷسمر بأن الحازمية ،كانت وتبقى صديقة الشباب
وسوف تدعمهم بكل الوسائل لتحقيق النجاحات تلو اﻷخرى،
وقد شكر كّل من شارك باسم الحازمية ﰲ هذا السباق ،متمنيا ً
أن تعم الروح الرياضية بفائدتها عﲆ اﳌجتمع.

2

زيارة صيدا  -اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي

بدعوة من اتحاد بلديات ساحل اﳌنت الجنويب ،شارك شباب الحازمية
مع شباب هيئة اﻻتحاد ﰲ زيارة اﱃ مدينة صيدا يوم السبت
 14/4/2018حيث قاموا بزيارة اﱃ بلدية صيدا وكان هناك عرضا ً
تصويرّيا ً وﳌحة عن مدينة صيدا وانجازات البلدية مع اﳌهندس –
محمد البابا عضو اﳌجلس البلدي ،ثّم تعرفوا عﲆ آثار اﳌدينة فزاروا
قلعة البحر والزواريب (خان اﻻفرنج ،قﴫ دبانة معمل الصابون،
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مركز عﻼ ،الحّممات) ،وبعد الغداء ّمتت زيارة معبد اشمون ،وشاركوا
ﰲ افتتاح اليوم الثقاﰲ ﰲ صيدا .شارك مع الشباب مسؤوﻻت مكاتب
التنمية اﳌحلية ﰲ اﻻتحاد (فرن الشباك – الحازمية – الشياح –
عاريا) ،وتوّجه الجميع بالشكر اﱃ عضو مجلس بلدية صيدا السيد
محمد البابا ،واﱃ السيدة ياسمني الجردﱄ (منسقة الشباب ﰲ وزارة
الشؤون اﻹجتمعية) اللذين رافقا الوفود اﳌشاركة طيلة النهار.

3

رحلة حاج رعية مار روكس

دعت رعية مار روكس – الحازمية اﱃ رحلة حاج راعوية يوم
الثﻼثاء اﻷول من ايار  ،2018حيث زار وفد كبري من البلدة
وادي القديسني مبرافقة كهنة رعية مار روكس واخوية الحبل
بﻼ دنس والجمعيات ،وتّم اﻹحتفال بالذبيحة اﻹلهية ﰲ وادي

4

القديسني ،حني سار اﳌشاركون سريا ً عﲆ اﻷقدام عﲆ خطى
القديسني اﻷوائل.
اضافة اﱃ ذلك ،تنظم الرعية مسريات ﰲ شوارع البلدة ﳌناسبة
الشهر اﳌرميي مساء كل اربعاء.

الهيئة الوطنية تزور أرز الباروك

نظمت الهيئة الوطنية للطفل اللبناين – فرع الحازمية ،برئاسة
عضو اﳌجلس البلدي السيدة سيلفيا دعيبس رحلة اﱃ أرز الباروك
ودعت إليها تﻼمذة مدرسة مار روكس الرعائية ﰲ ، 2018/4/25
وقد رافقها مجموعة من السيدات اﳌنضويات ﰲ الهيئة.
أّكدت السيدة سيلفيا دعيبس عﲆ هامش اللقاء بأّن بناء
اﳌجتمعات السليمة يبدأ ببناء اﻷجيال الجديدة والشابة ،ولذلك
ترّكز مع الهيئة الوطنية عﲆ تنشئة الطفل بالشكل السليم ،وتلتقي
ﰲ هذه النقطة مع توجه رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس
اﻷسمر الداعم للشباب و”صديقهم“ كم ينادونه.
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بلدية الحازمية تنسق مع اﻷمن العام

متتاز الحازمية باﻷمن واﻷمان حيث تكاد
أعمل الﴪقة والشغب تنعدم فيها،
ويعود الفضل بذلك اﱃ كامريات اﳌراقبة
الطرقية اﳌنتﴩة ﰲ شوارع البلدة والتي
يتم تفعيل عملها من قبل غرفة اﳌراقبة
ﰲ القﴫ البلدي ،اضافة اﱃ جهود
مسؤوﱄ وعناﴏ جهازي الﴩطة
والحراس الذين ﻻ يبخلون بجهد عﲆ
مدار الساعة.
ولك تبقى الحازمية رائدة ،ومنوذجية،
تقوم بلدية الحازمية وبناء لطلب اﻷمن
العام اللبناين بتنفيذ برنامج احصايئ

6

للعمل واﳌقيمني السوريني ضمن نطاقها،
حيث تّم تخصيص قاعة عمل لهذه الغاية
باﻹضافة اﱃ تدريب اﳌوظفني اﳌختصني
للعمل عﲆ هذا الﱪنامج ،ورفع التقارير
الصادرة اسبوعيا ً اﱃ مركز امن عام بعبدا.
مع اﻷخذ بعني اﻹعتبار أّن بلدية الحازمية
تقوم باحصائيات دورية للنواطري والعمل
اﻷجانب ،من دون استثناء اّي جنسية،
اﳌقيمني ضمن نطاقها اﻹداري للتأكد من
اﻷوراق الثبوتية والقانونية لهم.
وبذلك تؤكد الحازمية مرة جديدة أنها
«مدينة بتشوف حالك فيها».

م
اﻹليزه تنض ّ
إلى شبكة المدارس الفرنسّية!

تتقّدم بلدّية الحازمية من إدارة مدرسة اﻹليزه ،اﳌؤّسسة التعليمّية التي تؤّدي
خدماتها التعليمّية بجودة عالية ﰲ نطاقها الجغراّﰲ ،بتهنئة قلبّية خاّصة ﻻنضممها
إﱃ شبكة اﳌدارس التي توّفر برنامجا ً فرنسّيا ً ﰲ الخارج AEFE - Etablissement
 homologué.واﻹليزه هي واحدة من مدرستني حصلتا عﲆ مرسوم اﻻنضمم ﰲ لبنان
هذا العام ،مع العلم أّن الشبكة تضّم  492مؤّسسة تعليمّية ﰲ العامل .نحن إذ نفخر
بوجود هذه اﳌؤّسسة ﰲ الحازمّية ،نعتﱪه إنجازا ً إضافّيا ً لبلدتنا الحبيبة التي تضّم ﰲ
ربوعها ﴏوحا ً متنّوعة ومختلفة تسهم ﰲ ريادتها اﻻقتصادّية واﻻجتمعّية والثقافّية.

7
حفل تخرج تﻼمذة
مار روكس
استضافت بلدية الحازمية حفل تخرج
تﻼمذة مدرسة مار روكس شبه
اﳌجانية ،وأّكد الرئيس جان الياس
اﻷسمر عﲆ دعمه الدائم لكل الﴫوح
التعليمية ،ﻷن العلم والثقافة اساس
اﳌجتمعات السليمة.
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8
تدريب الموظفين
برنامج الشكاوى
يقوم عدد من موظفي بلدية
الحازمية باﻻستعداد ﻻطﻼق برنامج
الشكاوى بالتنسيق مع ،USAID
وعند اكتمال اﻹجراءات سيتم
نشره عبر صفحة اﻹنترنت البلدية.

9

العذراء تجول في شوارع الحازمية
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مدرسة الدليفراند :أمسية شعرية

ضمن اطار التعاون واﻹنفتاح ،استضافت مجتمع الغد ،سيم وأّن الحازمية هي
بلدية الحازمية أمسية شعرية بعنوان الرائدة بفتح اﳌجال أمام تعاون مثمر
«فريدة ومتنوعة ﰲ آن –  Unique etوخﻼق مع جيل الشباب.
 »multiple à la foisنظمتها مدرسة
الدليفراند عاريا ،يوم الثﻼثاء 12/6/2018
حيث غّص القﴫ البلدي مبجموعة كبرية
من الفعاليات واﻷهل واﻷصدقاء وممثلني
عن مجلﴘ بلدية عاريا والحازمية.
كانت اﳌرأة سيدة اﻷمسية عﲆ لسان
تﻼميذ الصفوف اﳌتوسطة والثانوية الذين
رّددوا أبيات شعرية لكبار الشعراء بلغات
ثﻼث (فرنسية ،انكليزية وعربية) تظهر
دور اﳌرأة الريادي ﰲ اﳌجتمع فهي اﻻم،
والشقيقة والصديقة والرفيقة والحبيبة.
عّرفت الحفل السيدة كارﻻ نوار عزو التي
شكرت بلدية الحازمية عﲆ تعاونها وفتح
قاعاتها لهذا النوع من اﻹحتفاﻻت
الثقافية ،ثم كانت كلمة لﻼستاذ والشاعر
الزجﲇ «جوزف الحاج» الذي ألقى الضوء
عﲆ أهمية اﳌرأة برّدة زجلية عفوية.
وعن الحازمية قال:
بني اﳌدن ،هّيي العروس ...وفاح
وادي ،وِعطرو َشّب ...ناطرها...
من فكر روما ،بّلش الزّياح،
ﻻ ارتاح ،...ﻻ خّل حدا يرتاح...
واَﳌّيَ ،قطره ،الﱢسحر يقطرها...
وكلام َوَقع ،من قنطره ،مفتاح
للمجد ،تتمشلح بنور وشاح،
متل الَكأّنو ،بِهﱢمة اﻷرواح...
عم تنبنيْ ...عُقوِدة َقناطرها...
كم شكرت مديرة اﳌدرسة اﻷخت سعاد
ابو سمرا رئيس اﳌجلس البلدي ﰲ الحازمية
السيد جان الياس اﻷسمر ،عﲆ كل جهوده
ودعمه لشباب اﳌستقبل ،الذين هم نواة
 | 26العدد  - 44الفصل 2018 - 2

11
القداس اﻷول
اﻷب نقوﻻ مقصود
واﻷب جورج

الحازمية ،البلدة والبلدية ،ورعّية مارت تقﻼ تهّللت
فرحا ً وشكرا ً للرب يوم اﻷحد  2018/5/20حيث احتفل
الخوري نقوﻻ مقصود بقداسه اﻷول في رعيته وبين
أهله ،كما تهّللت الحازمية و رعية مار روكس بالخوري
الجديد جورج (ماريو) الهبر الذي احتفل في اليوم
عينه بقداسه اﻷّول في رعيته اﻷم (مار روكس).
تتقّدم بلدية الحازمية ،رئيسا ً ومجلسا ً بلديا ً
ومختارين وفعاليات ،من الكاهنين الجديدين ومن
ذويهم بالتهاني القلبية ،والرجاء أن يتقّدسا على
مذبح الرب.

اﻷب جورج الهبر محتفًﻼ بقداسه اﻷول في رعية مار روكس

الرئيس جان الياس اﻷسمر مباركاً لﻸب نقوﻻ مقصود
الذي احتفل بقداسه اﻷول في رعية مارت تقﻼ.

اﻻستقبال الشعبي لﻶباء.
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اﻷمن في الحازمية

بجهودكم تبقى الحازمية آمنة ومحمية
جهاز الشرطة
تأمين السير في جميع الشوارع
والساحات العامة
تأمين السير أمام مداخل الكنائس أثناء
القداديس واﻷفراح والمآتم ،وخصوصا ً
خﻼل فترة اﻷعيـاد.
تأمين السير أمام مداخل المدارس
وأثناء أشغال وأعمال البنى التحتية
(مياه – كهرباء – هاتف )....
إجراء دوريات متواصلة للكشف على
جميع المخالفات (سير – بناء -
ترميم الشقق  )....إضافة الى الكشف
على مخالفات الورش لجهة عدم توفير
الحماية العامة أو عدم وجود تراخيص وخﻼفه

باﻹضافة الى اتمام انجاز معامﻼت المواطنين
لدى الدوائر الرسمية والوزارات المختصة.

جهاز الحراس
يقوم جهاز الحراس باﳌهام اﳌطلوبة منه عل أكمل وجه،
وبالتاﱄ تنعم الحازمية خصوصاً ﰲ فﱰات الليل باﻷمن
واﻹستقرار ،أّمــا أعامل الحراسة الروتينية فهي عل الشكل
التاﱄ:
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تأمين دوريات ضمن نطاق البلدة من الساعة السابعة
مساء ولغاية الساعة السادسة صباحا ً ويعقد مراقب
الحراس اجتماعات دورية لتفعيل أداء الحراس.
قمع المخالفات ويؤمن جميع المناسبات
(أفراح – مآتم ) ...
تلبية اﻹتصاﻻت الواردة من قبل
المواطنين.
قمع الدراجات النارية الغريبة عن البلدة،
والسماح فقط للمطاعم والمؤسسات
المرخص لها بتسيير الدراجات ضمن
نطاق البلدة.
الطلب من جميع عمال البناء عدم
الخروج بعد الساعة التاسعة مساء.
جرد احصائي للعمال وللنازحين
اﻷجـانب.

ينﱠفذة
سقإراحراتتافاالم
م ال
مجّلة الحازمّية أقهّدّا

<<

م القراراتا المنﱠفذة من الغير
ﻻئحة بأه ّ

رقم الجلسة التاريخ

رقم القرار

12

18/4/5

115

12

18/4/5

116

12

18/4/5

117

13

2018/4/17

118

13

2018/4/17

120

13

2018/4/17

121

13

2018/4/17

122

13

2018/4/17

126

14

2018/4/24

130

14

2018/4/24

131

14

2018/4/24

132

15

18/5/3

133

16

18/5/10

138

17

2018/5/17

142

18

2018/5/24

156

الموضوع
اﳌوافقة عﲆ اسعار تبديل قساطل
تﴫيف مياه امطار ﰲ شارع السفارة
الليبية – الجهة العليا
اﳌوافقة عﲆ اسعار تركيب أعمدة
إنارة عامة ﰲ مارت تقﻼ ،تقاطع بنك
بيبلوس – محطة جبور
اﳌوافقة عﲆ اسعار شبكة ﴏف صحي
ﰲ شارع الغاردينيا
اﳌوافقة عﲆ اسعار ابدال خط ﴏف
صحي ﰲ مارت تقﻼ
اﳌوافقة عﲆ دفﱰ الﴩوط واﳌواصفات
الفنية وﻻئحة اﻷسعار لزوم انشاء
ساحة عﲆ اسم الفنان بيار صادق
اﳌوافقة عﲆ دفﱰ الﴩوط واﳌواصفات
الفنية وﻻئحة اﻷسعار لزوم تأهيل
وتجميل مستديرة وزارة اﻷشغال
اﳌوافقة عﲆ دفﱰ الﴩوط واﳌواصفات
الفنية وﻻئحة اﻷسعار ﻹنشاء حديقة
عامة ضمن نطاق غابة بلدية الحازمية
اﳌوافقة عﲆ اسعار انشاء بوردير ﰲ
منطقة نيو مارت تقﻼ – القيامة بطول
 280مﱰ
اﳌوافقة عﲆ اسعار لوحات أﳌنيوم
مرقمة لزوم ترقيم اﻷعمدة الكهربائية
اﳌوافقة عﲆ اسعار انشاء تصوينة
جديدة عﲆ طريق جﴪ الباشا
اﳌوافقة عﲆ اسعار مكّيفات لزوم
مركز الرعاية الصحية
اﳌوافقة عﲆ اسعار انشاء شبكة ﴏف
صحي ﰲ شارع مار روكس – الحازمية
اﳌوافقة عﲆ اسعار اكمل النواقص
اﳌتعلقة بالبيانات الجغرافية لزوم
نظام اﳌعلوماتية الجغراﰲ
اﳌوافقة عﲆ اسعار أعمل تشحيل
وصيانة حديقة سنا
اﳌوافقة عﲆ اسعار ﴍاء اﻷلبسة
الصيفية للفئات والعناﴏ التي تكﴗ
عﲆ حساب البلدية

القيمة

المتعهد

19.500.000

تعهدات قزحيا التكﲇ

19.980.0000

مؤسسة بيار ياغي

14.775.000

تعهدات قزحيا التكﲇ

13.500.000

بيار ابو حبيب

19.500.000

تعهدات قزحيا التكﲇ

6.600.000

محﻼت ايلني الحاج

9.500.000

تعهدات بيار ابو حبيب

14.323.000

مؤسسة ﴍبل كميد

19.950.000

تعهدات بيار ابو حبيب

15.000.000

NavigSurLeb

16.500.000

توفيق ايب ناصيف

19.036.000

بيار جان الغاوي
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<< مناقصة

تزفيت طرقات داخلية :مناقصة

<< مناقصة
تﴫيف مياه أمطار
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<<

قرار 131

<<

قرار 117

تصوينة عﲆ طريق جﴪ الباشا

<<

قرار 142

صيانة حديقة سنا

شبكة ﴏف صحي الغاردينيا
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تااتلنمانﱠفذة
مجّلة الحازمّية المقنراارا
سب

<<

قرار 101

<<

قرار 126

نزع وإزالة عواميد كهربائية قدمية
وغري صالحة ضمن نطاق البلدة.

<<

قرار 133

شبكة ﴏف صحي -
شارع مار روكس

بوردير ﰲ نيو مارت تقﻼ -
كنيسة القيامة
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الحازمّية في صور

<<

كلمة المهندس سليم صقر

لم أرغب يومًا باﻷضواء ،ولم أعتبر يومًا أّن العمل في الشأن العام إضافة
معنوية ،بل هو واجب مقّدس وعمل دؤوب نابع من ثقة ومسؤولية أهلنا،
وشغف مستمر لتقديم اﻷفضل ﻷهلنا في الحازمية؛ فﻼ شك أّن العمل
البلدي ضروري واساسي لتطوير مجتمعاتنا وﻹيصال صوت المجتمع
المدني الى طاولة القرار ،وهذا ما انتهجناه في بلدية الحازمية تحت شعار
«الحوار والقرار» ،فها نحن نصغي لكل الفئات العمرية «أطفالنا»« ،شبابنا»،
و«كبارنا» .لكّل منهم حّصة في القلب والعقل.
شاركت في العديد من المشاريع اﻹنمائية التي تتّم بإشراف الرئيس جان
الياس اﻷسمر ،وقمت مع بعض من الزمﻼء بتحضير الملفات والدراسات
ليصار الى عرضها على المجلس البلدي مجتمعًا لدراستها وتقرير اﻷفضل،
ﻷننا ﻻ نقبل أن تكون الحازمية إﻻ خلية نحل ،تضج بالحياة والعمل المثمر.
مشاريع كثيرة طرحت على طاولة المجلس البلدي ،ومعظمها يتحّقق ،إن
لم نقل جميعها ،ولكنني في هذا العدد سأتحّدث عن بعض المشاريع
التي أشارك فيها بصفتي اﻷكاديمية (مهندس).
 مركز الرعاية الصحي ،الذي سيكون مقّره في المبنى القديم للبلدية،وقد تّم إعداد الدراسات الﻼزمة له ليكون مﻼئمًا لجميع اﻷعمار ،تسهل
فيه الحركة ويحّقق النتائج المرجّوة.
 كانت بلدية الحازمية ،بشخص الرئيس جان الياس اﻷسمر ،السباقة بإعطاء الفرصة لشباب الجامعات ،ﻻ سيما الجامعةاللبنانية ،كي يبرزوا مواهبهم ،ويثبتوا قدراتهم ،وبالفعل ،قّدموا مشاريع متطّورة للمجمع الرياضي والدرج اﻷثري ،ويتم حاليًا
دراسة هذه المشاريع اﻷكاديمية مع اللجان المكلفة من قبل الرئيس في البلدية ،ومن قبل الجامعة اللبنانية لمطابقة
الدراسات اﻷكاديمية مع الواقع ،كي تكون النتائج النهائية على مستوى التطلعات واﻵمال.
 تحويل القاعة العلوية ،متعددة اﻹستعماﻻت ،في القصر البلدي الى صالة مؤتمرات ومسرح متطّور ،مجّهز بأفضل التقنياتوأحدثها ،كي يكون ﻻئقًا بأبناء الحازمية وضيوفهم.
 الشق البيئي له اﻷولوية ،فقد تّم تحضير ملف الحديقة العامة تحت الجسور ليصار الى تطويرها فتصبح حديقة عامة،باﻹضافة الى تحضير ملفات شوارع نموذجية سوف يتم اعداد دفاتر الشروط الﻼزمة لتلزيمها ،على أن يصار الى عرضها في
اﻷعداد المقبلة لهذه المجلة.
وبذلك ،نؤكد معكم مجددًا أّن الحازمية تبني على مجد عراقتها تطّورًا ،وتبقى سّباقة دائمًا ورائدة ،ومثاًﻻ يحتذى ،بثقتكم!
مدينتنا تنبض بالحياة ،ومشاريعها ضخمة على قدر التطلعات واﻵمال.
❊ الحازمية_بتشوف_حالك_فيها
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