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الشعانين والفصح

رثـاء المختار روبير حريقه
بقلم رئيس مجلس بلدية الحازمية
جان الياس اﻷسمر

2017/ 7/ 26
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كلمة الرئيس...
الحازمية  ...بتشوف حالك فيها!
سألني أحد اﻷصدقاء «ما سّر تمّيز وصارت الحازمية «مدينة بتشوف
الحازمية» ،ومن دون أي ترّدد بادرته حالك فيها»
قائًﻼ «أبناؤها هم سبب تمّيزها
الرئيس ،هم أصحاب الرؤية وهم اليد أما أبرز مشاريعنا المستقبلية وتطور
اليمنى التي تساعد على التخطيط العمل بها فهي على الشكل التالي:
والتنفيذ ،لوﻻهم ما كنا استطعنا
• مركز الرعاية الصحية الذي ستتم
الوصول الى ما نحن عليه اليوم».
عملية تلزيمه  ،باﻹضافة الى
المفاوضات مع جمعية «بلدي
وتابعت قائًﻼ« ،استطاعت الحازمية
– رينه معوض» ،والسفير
تجاوز مختلف اﻷزمات بثقة بفضل
الياباني بالتنسيق مع د .فرد
أبنائها ،فهم عندما طلبنا منهم فرز
بستاني ليصار الى تزويده
نفاياتهم في المصدر لتسهيل عملية
بالتجهيزات الطبية الﻼزمة.
رفعها ،عندما غابت الدولة عن ايجاد
• الحديقة تحت الجسور :انتهت
الحلول ،كانوا السباقين ببث روح
الدراسات وستطلق عملية
الثقافة بين جيرانهم ،وعندما طلبنا
التلزيم.
تسديد رسومهم المتوجبة دعما ً
• مطعم المحبة مع اﻷب مجدي
لمشاريع البلدية كانوا قد سبقونا
عﻼوي :تّم استئجار الموقع
بالمبادرة فجعلونا نلمس هذه الثقة
اﻷساسي ،وموقعا ً اضافيا ً ليكون
الغالية التي تحّملنا مسؤولية إضافية
مطبخأ.
في العمل».
• بروتوكول مع الجامعة اللبنانية
– كلية للهندسة ﻻعداد دراسة
ولذلك،
شاملة للمجمّـع الرياضي.
أردت أن تكون افتتاحية هذه المجلة
بطاقة شكر وامتنان لكم ،أنتم القراء الى ذلك ،نبقى وإياكم على تواصل
أبناء الحازمية وسكانها ،ﻷننا معا ً دائم ،وننتظر مقترحاتكم التطويرية
استطعنا أن ننقل حازميتنا من بلدة لدراستها والعمل على تحقيق ما
وادعة الى مدينة نابضة بالحياة ،يمكن منها ،لتبقى الحازمية منارة.
مدينة يحلو العيش فيها ويطيب،
مدينة حققت شعارها بالريادة فكانت مع محّبتي
بالفعل «خطوة نحو المستقبل» جان الياس اﻷسمر

جان الياس اﻷسمر
رئيس مجلس بلدّية الحازمية

أبناؤها هم سبب
تمّيزها الرئيس ،هم
أصحاب الرؤية وهم
اليد اليمنى التي
تساعد على التخطيط
والتنفيذ لوﻻهم ما
كنا استطعنا الوصول
الى ما نحن عليه اليوم
من القلب شكراً ،لكّل موّظف في أجهزة
البلدّية ،اﻹدارّية واﻷمنيّـة واﻷشغال ،معكم
انتقلت الحازمية إلى مصاف كبرى المدن،
وبجهدكم يستمّر التقّدم نحو اﻷفضل.
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مجّلة الحازمّية نشاطات

سباق اﻷنطونية الخيري والتعاون مع البلدية

الرئيسة اﻷخت نزها خوري تطلق السباق

سيلفيو شيحا – نادين ابو صافي – جولي نجار

ضمن اطار مﴩوع خدمة اﳌجتمع،
رعت بلدية الحازمية السباق الخريي
الذي نظمه تﻼمذة الصفوف الثانوية
اﻷوﱃ ﰲ ثانوية السيدة للراهبات
اﻷنطونيات ،عﲆ طريق قناطر زبيده –
السد ،مبشاركة جمعية بريوت ماراتون
واﴍاف رئيستها السيدة مي الخليل،
و ق د ع ا د ر ي ع ه ذ ا ا ل س ب اق ا ل ذ ي ح م ل
عنوان «ايد بايد العتيق بيصري جديد»
لتأهيل منزل قديم لعائلة َُتُر بوضع
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الرئيس جان اﻷسمر واﻷخت نزها خوري والمختار ايلي الغاوي ومجموعة من المشجعين

اقتصادي صعب ولتمويل عملية جراحية
لسّيدة مسّنة ولعائلتني تقطنان ضمن
نطاق الحازمية.
شّدد الرئيس جان الياس اﻷسمر عﲆ
أهمية التعاون بني اﳌجتمع اﳌدين

واﻹدارة اﳌحلية أي البلدية ،ﻷنهام
جناحي الوطن وبهام يعلو شأن لبنان
ليصبح دّرة الﴩق كام أردناه دوما ً،
وجّدد دعمه لجيل الشباب وتشجيعهم
عﲆ اﻹنخراط بالشأن العام.

عضو المجلس البلدي سيلفيا دعيبس –
الفنانة نجوى سلطان  -روي حرب

انطﻼق السباق الخيري

الشرطة البلدية حاضرة لتأمين السباق

السيدة مي الخليل تتابع التفاصيل

التﻼمذة يتسابقون من اجل الخير

الفنان جو صادر مع بعض الرابحين
العدد  - 40الفصل 2017 - 2
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بلدّية الحازمية
و السفارة الباراغوانية
ليلة عزف كيارا دودوريكو
ضمن اطار التعاون الثقاﰲ اﳌفتوح بني بلدية الحازمية
ومختلف بلدان العامل اﳌتمثلة بسفاراتها ،استضافت بلدية
الحازمية العازفة العاﳌية كيارا دودوريكو ليلة  10ايار 2017
عﲆ مﴪح القﴫ البلدي حيث انتقت أرقى العزوفات
وقّدمتها هدية اﱃ الجالية البارغاوانية والحضور من ابناء
الحازمية ومجلسها البلدي.

الرئيس جان الياس اﻷسمر والسفيرة الباراغوانية يتوسطان بعضاً من الحضور
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أهًﻼ وسهًﻼ بدولة
الباراغوي وبجاليتها
وسفارتها في
البلدية وقد شّكل
هذا الحدث باكورة
سلسلة نشاطات
ينفتح عليها
المجلس البلدي

وللمناسبة ،كانت كلمة لرئيس اﳌجلس
البلدي السيد جان الياس اﻷسمر ،جاء فيها:
«بني أمريكا الجنوبية ولبنان تواصل قائم منذ
مئات السنني نتيجة الهجرة اللبنانية اﱃ
أمريكا الﻼتينية التي فتحت لهم أبوابها ،حّتى
بات وجودهم هناك أكرث من عدد سكان
لبنان الحالّيني.
من هنا ،نشـأ هذا الﱰابط ويشّدنا نحو كّل
تعاون بيننا وبني دول أمريكا الﻼتينية من
بينهم دولة الباراغوي التي تضّم لبنانيني كرث.
فنتكّلم معهم بلغة الكون التي لها صفة
الجامع اﳌشﱰك بني كّل اللغات وبني الخالق
واﳌخلوق أﻻ وهي اﳌوسيقى التي تنبع من
أعامق القلب متجّليًة بأوتار ترسل أنغامها اﱃ
أعامق القلب ،وهذا ما ننتظره اليوم من
العازفة «كيارا دودوريكو» عﱪ عزفها عﲆ آلة
البيانو تجّسد حالة استقﻼل بلدها الحاصل منذ
مئة وسّت سنوات من اﻻحتﻼل الذي أدركنا
نريه نحن اللبنانيني ﰲ بلدنا منذ سنوات ونعرف
طعم اﻻستقﻼل والحّرية وبالطبع فان العزف
حول اﻻستقﻼل يجسد أيضا ً كياننا وينعشها كام
تنعش اﳌياه الورد الجورّي.
فأهًﻼ وسهًﻼ بدولة الباراغوي وبجاليتها
وسفارتها ﰲ البلدية وقد شّكل هذا الحدث
باكورة سلسلة نشاطات ينفتح عليها اﳌجلس
البلدي مع كافة الجاليات اﻷخرى والسفارات
وبخاصة التي تتخذ من الحازمية مركزا ً لها أو
مسكنا ً لسفرائها ،اذ أن هذا هو منزلكم
وأنتم ضيوف أعزاء.
وهنا ﻻ بّد من شكر السفرية أديلﻼ خيمينيس
برييس عﲆ هذه اﳌبادرة التي تفتح آفاقا ً
جديدًة ﰲ التعاون وتبادل الثقافات بني لبنان
عامًة وبلدية الحازمية خاصًة ودول
اﻻغﱰاب».
العدد  - 40الفصل 2017 - 2
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2017-4-22

Kids Easter Day

الرئيس جان الياس اﻷسمر يتوسط اللجنة الشبابية اﻹجتماعية «فرح الحازمية»

ﳌناسبة عيد الفصح اﳌجيد،
أقامت اللجنة الشبابية
اﻹجتامعية ﰲ البلدية
«فرح الحازمية» يوماً
ممّيزاً مع اﻷطفال ،حيث
دعا اﳌجلس البلدي ابناء
البلدة ما دون اﻹثني عﴩ
عاماً لقضاء يوم ربيعي ﰲ
باحة القﴫ البلدي ،تخّلله
مجموعة كبرية من اﻷعامل
الحرفية واﻷلعاب التفاعلية
والعروض اﳌﴪحية
باﻹضافة اﱃ التحلية.
|8
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فاق عدد اﻷطفال اﳌشاركني اﳌئتي طفل ،وقد عّمت أجواء الفرح ﰲ
قلوب اﳌشاركني وذويهم واﳌنظمني ،سيام واّن اﳌنظمني ،وهم من ابناء
الحازمية وناشطني ﰲ اللجنة اﻹجتامعية ،هم من تولوا اﻹهتامم
باﻷطفال وتنظيم اﻷلعاب.
أكّــد الرئيس جان اﻷسمر أن هدف بلدية الحازمية كان ويبقى دوماً
اﻹهتامم الفعﲇ والجاد بجميع أبنائها وادخال الفرح اﱃ قلوبهم ﰲ
جميع اﳌناسبات ،بالتعاون مع اللجان الشبابية ،ﻷّن العمل البلدي هو
عمل جامعي وانساين ﰲ الدرجة اﻷوﱃ.
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اﻹليزه و مهرجان

2017

Green Fest

مديرة مدرسة اﻹليزيه ربى مسلم – سيلفيا دعيبس – نادين ابو صافي –
م .ميشال اﻷسمر – باتريك رزق الله وحشد من الفعاليات

من أجواء اﻹحتفا∫
 | 10العدد  - 40الفصل 2017 - 2

للسنة الثانية عﲆ التواﱄ نظمت مدرسة اﻹليزه
بالتعاون مع بلدية الحازمّية مهرجان Green 2017
 .Festﰲ شارع دير سيدة الكرمل برعاية وحضور وزير
السياحة أفيديس كيدانيان وحشد من أبناء البلدة.
تخلل اﳌهرجان زوايا ﳌعروضات تراثية ومأكوﻻت،
ونشاطات وألعاب ترفيهية خاصة باﻷطفال واﻷوﻻد،
مبشاركة مواهب موسيقية وغنائية من اﳌدرسة.
تيزت اﻷجواء العائلية بالتسلية والفرح واﳌرح وحملت
رسالة عن أهمية استخدام اﳌساحات العامة ﰲ
نشاطات صديقة للبيئة.
وقد جال الوزير أفديسيان عﲆ زوايا اﳌعرض الﱰايث
مثمنا ً للمدرسة والبلدية تنظيم هذا النشاط السنوي
اﳌميز ﻷبناء الحازمية.

<<
التعاون مع

الجامعة
اللبنانية

قامت بلدية الحازمية بشخص الرئيس اﻷسمر
بزيارة اﱃ الجامعة اللبنانية كلّية الفنون
الجميلة من أجل التحضري ﻻمضاء بروتوكول
تعاون بني بلدية الحازمية والجامعة اللبنانية،
كلية الفنون الجميلة .فكان لقاًء تعارفيا ً جمع
بني مدير الجامعة الدكتور رجا السمراين
ورئيس قسم الهندسة اﳌعامرية ﰲ الجامعة
اللبنانية الدكتور رشيد الفغاﱄ ،والدكتورة
ماغي حاتم رئيسة قسم الهندسة الداخلية
والفنانة الدكتورة السا غصوب عرموين من
جهة والرئيس اﻷسمر واﳌهندس سليم صقر

ومسؤولة مكتب التنمية اﳌحلية السيدة
حنان الهﱪ من جهة أخرى.
أشاد الرئيس خﻼل هذا اللقاء بأهمية وجود
تعاون بني الجامعة اللبنانية والسلطة
اﳌحلية الذي من شأنه اﳌساعدة عﲆ تطوير
السياسات التنموية اﳌحلية للبلديات وتأمني
ميدان ومجال ابداع وواقع ملموس للطﻼب.
بعدها قامت الجامعة اللبنانية بزيارة اﱃ
بلدية الحازمية لبحث ُسبل التعاون ،فتم
اﻻتفاق اﳌبديئ عﲆ تكليف طﻼب اﳌاسﱰ
ﰲ الجامعة اللبنانية قسم الهندسة

اﳌعامرية بتأمني التصاميم والدراسات
واﳌقﱰحات من أجل اﳌساهمة ﰲ تشييد
مجّمع جان الياس اﻷسمر الرياﴈ منطقة
«السنا» تحت اﴍاف اساتذة متخصصني
وبدورها البلدية ستؤّمن جميع اﻻمكانات
اﳌطلوبة ﻻنجاز الدراسة.
من هنا ننّوه بأهمية هذا التعاون والدور
الذي سيلعبه عﲆ الصعيد الوطني من
أجل الوصول اﱃ مجتمع أفضل .عﲆ أن
يتم اللقاء ﻻمضاء بروتوكول التعاون خﻼل
شهر أيلول.

الرئيس جان الياس اﻷسمر  -م .سليم صقر – م .ميشال اﻻسمر – م .شربل حبيش – السيدة حنان الهبر
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مباراة لكرة السلة

Street Ball

نظمت اللجنة الرياضية الشبابية ﰲ بلدية الحازمية مباراة
لكرة السلة  Street Ballعﲆ مﻼعب نادي «الهوبس» يوم
اﻷحد ﰲ  ،2017/5/14حيث تبارى عﴩون فريق عﲆ الكأس.

الفرق المشاركة قبيل انطﻼق المباراة

ايلي ابو صافي – شربل مسعد – تاتيانا عطالله
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عضو المجلس البلدي هوفل بربريان –شربل مسعد  -ايلي الشامي وبعض من المشاركين

صورة تذكارية للفائز
ين مع أعضاء نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك.

رالي «بيبر»byThe WAY
من تنظيم «نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك»
برعاية وزير اﻻعﻼم ملحم الرياﳾ،
وبالتعاون مع بلدية الحازمية ،اقامت
نقابة «مخرجي الصحافة ومصممي
الغرافيك» راﱄ بيﱪ تحت عنوان by the
 ،wayانطلق الراﱄ من امام بلدية الحازمية
حيث اعطى رئيس البلدية جان اﻻسمر
والنقيب باتريك ناكوزي اشارة اﻻنطﻼق
للمتسابقني الذين جابوا اﳌنطقة وصوًﻻ اﱃ
جبيل والعودة منها اﱃ بريوت ومن ثم اﱃ
نقطة النهاية ﰲ البلدية.
وفاز بنتيجة الراﱄ كل من:
مارك جزيني وفانيسا مسوح باﳌرتبة اﻻوﱃ.
النقيب باتريك ناكوزي وممثلة وزير اﻻعﻼم اﻻنسة ميساء اﻻشقر ونائب رئيس البلدية الشيخ يوسف حبيش
نيلﲇ وحنان الياس باﳌرتبة الثانية.
مع الفائزين بالمرتبة اﻻولى مارك جزيني وفانيسا مسوح.
ريتا ناكوزي وسامر البيﴪي باﳌرتبة الثالثة.
هذا وقامت ممثلة وزير اﻻعﻼم اﻻنسة بتسليم الكؤوس والجوائز عﲆ الفائزين .والنقيب ناكوزي شددتا عﲆ ﴐورة اعطاء
ميساء اﻻشقر ونائب رئيس البلدية الشيخ ﰲ الختام القيت كلمتان للشيخ يوسف الرياضة حيزا ً كبريا ً ﰲ مجتمعاتنا واﻻبتعاد
يوسف حبيش والنقيب باتريك ناكوزي حبيش ،نائب رئيس مجلس بلدية الحازمية ،قدر ما ميكن عن الﴩذمة واﻻنقسام.
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مجّلة الحازمّية احتفاﻻت

الشعانين والفصح
كنيسة مار روكس
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كنيسة مار تقﻼ
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مجّلة الحازمّية احتفاﻻت

الرئيس جان الياس اﻷسمر متوسطاً المطران بولس مطر والخوري بسام سعد مدير المدرسة واﻷب ميشال كيروز كاهن رعية مار روكس

حفل إختتام العام الدراسي
لمدرسة مار روكس
رعى رئيس أساقفة بريوت اﳌطران بولس مطر ،إختتام العام الدراﳼ ﳌدرسة مار روكس الرعائية ﰲ الحازمية ،بدعوة
من رئيسها الخوري بسام سعد والذي استضافته بلدية الحازمية والذي كان ضيف الﴩف فيها رئيس البلدية وابن
اﳌدرسة جان اﻷسمر ،وشارك فيها اﻹمني العام للمدارس الكاثوليكية اﻷب بطرس عازار ورؤساء مدارس الحكمة وكهنة
ورهبان وراهبات وأفراد الهيئتني التعليمية واﻹدارية وأصدقاء اﳌدرسة وأهاﱄ التﻼمذة اﳌحتفى بهم.
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وألقى اﻷسمر كلمة استهلها بالقول:
«افتخر بأن أكون من تﻼمذة مدرسة مار
روكس الرعائية» ،واضاف« :قدمت أوﱃ
الراهبات اﻷنطونيات ﰲ العام  ،1943اﱃ
الحازمية مع فجر اﻻستقﻼل ،مرسﻼت
بعناية ربانية ،حني كانت الحازمية تشد
آنذاك الرحال اﱃ نهضة عمرانية ،بﴩا ً
وحجرا ً ،فجمعن التﻼمذة ،ومبا تيﴪ من
ضيق مكان ،وبناء وملعب ومستلزمات،
وضعن اﻷساس ﳌستقبل كبري كان ﰲ
إنتظارهن .فكانت اﳌدرسة الرعائية.
كﱪت الرعية وكنيستها ،ومعها اﱃ جانبها
مدرستها ،وكلتاهام عﲆ اسم شفيع البلدة مار روكس ،وانتقلت
ادارة اﳌدرسة من الراهبات اﻷنطونيات اﱃ مطرانية بريوت
اﳌارونية ،فكانت وﻻ تزال ،تقدم العلم والثقافة والﱰبية بشكل
شبه مجاين اﱃ كل طالب علم ،من دون تييز بالجنس والطائفة
واﻹنتامء.
كأنني مبدرسة مار روكس الرعائية ،أمام وطن صغري ،وطن اﳌحبة
والسﻼم ،وها هو اﻷمس القريب يعود حني كنت ﰲ اوائل
الستينات من طﻼبها مع العديد من ابناء الحازمية اﻷعزاء».

من اجواء العروض المدرسية

وتابع« :باﳌحبة نبني ونريب! تطبقون،
أبت الجليل ،هذه اﳌقولة بالفعل
وباﻹميان ،فرناكم تتحدون الصعاب،
وهي كثرية ،وتقاومون التحديات ،وهي
أيضا ً كثرية.
ونحن ،مع سيادة مطراننا الحبيب
والجمعيات اﻷهلية واﳌدنية اﱃ جانبكم
دوما ً نقف ،وندعم هذه اﳌدرسة التي
نحب ،لتبقى وتستمر بالعطاء ،فهي
بركة رعيتنا ومدينتنا ،ولها فضل كبري
علينا ،وبإدارتكم الﻼمعة ﻻ شك أنها
تطورت وستنتقل اﱃ أفق رحبة ،لتخرج مجتمعا ً جديدا ً متميزا ً
بعطاءاته».
وختم متوجها ً اﱃ التﻼمذة« :تنتقلون اليوم اﱃ مرحلة جديدة من
حياتكم التعليمية ،واﱃ مدرسة جديدة ،حيث ستبنون صداقات
أخرى ،لكننا نوصيكم أن تبقوا مدرسة مار روكس ﰲ قلبكم
وعقلكم وأن تعودوا اليها ﰲ اﳌستقبل ،عندما تتبوأون اﳌناصب
الريادية والقيادية ،عودوا مثﲇ لتدعموها فتستمر باستقبال
رفاقكم وتزدهر من أجل مجتمع أفضل».

نائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش – المختار روبير حريقه – م .سليم صقر وحشد من المعلمات
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مجّلة الحازمّية احتفاﻻت

وكانت كلمة الختام لراعي اﻹحتفال اﳌطران مطر ،قال فيها:
«أشكر من صميم القلب البلدية ويدها اﳌمدودة إﱃ هذه
اﳌدرسة وتﻼمذتها ،من العطاء ،كافأكم ﷲ خريا .أشكر الذين
لن أذكر أسامءهم ،وﷲ يعرفهم ،وهم يساعدون اﳌدرسة ماديا
ومعنويا ،حتى تقوم بواجباتها خري قيام .أشكر اﳌعلامت
واﳌعلمني الذين أعطوا الكثري لهذه اﳌدرسة منذ عهد،
الراهبات ،اﳌستوى الجيد ،وتﻼمذتها كانوا يذهبون إﱃ مدارس
الحكمة ويكونون من بني اﻷوائل فيها ،سواء ﰲ الحكمة بريوت
أو برازيليا.

وتابع« :نهنئ أبناء مدرسة مار روكز وبناتها ،لقد أظهرتم قيمة ﰲ
ما قمتم به وأظهرتم وفاء من تلميذ ﻷمه ،التي كم تعبت من
أجله .هذا يؤثر فينا جميعا ً .الوفاء قيمة يجب أن نتمسك بها.
أهلنا أعطونا ونحن نعطي سوانا .هكذا هي الحياة .ﻻ فرح من
دون عطاء ،وﻻ نجاح من دون حب .أنتم تعرفون أن التلميذ،
إن مل يحب معلمته أو معلمه ﻻ يدرس .اﳌحبة أساس النجاح.
نشكر ﷲ عﲆ كل محبة تعطى لهذه اﳌدرسة حتى يكﱪ أوﻻدنا
عﲆ اﳌحبة وعﲆ القيم اﻹنسانية والروحية ،حتى يكونوا ﰲ
مجتمعهم زهرات عطرة وجامعة خري ونسمة خري أينام كان».

التﻼمذة يقطعون قالب الحلوى مع المدير الخوري بسام سعد
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دروع تقديرية
وﰲ ختام اﻹحتفال ،سلم
اﳌطران مطر والخوري
سعد ،دروعا ً اﱃ الخوري
أيب صالح واﻷسمر
وماري مهاوج التي
أمضت  46عاما خدمة
ﻷجيال اﳌدرسة.
وقدم الخوري سعد
درعا ً تقديرية إﱃ
اﳌطران مطر «عربون
وفاء ومحبة للدعم الذي
يقدمه اﱃ اﳌدرسة».
الرئيس جان الياس اﻷسمر يستلم الدرع التكريمية من سيادة المطران بولس مطر
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مجّلة الحازمّية محاضرة

محاضرة القوات اللبنانّية
استضافت بلدية الحازمية
محاﴐة نظمها قسم
الحازمية ﰲ حزب القوات
اللبنانية ،بعنوان
«التعاون العوين –
القوايت :آفاق وتحديات »
بتاريخ  2017/5/26حيث
أحيى هذه اﳌحاﴐة
الصحاﰲ شارل جبور
والصحافية سكارليت
حداد ،وعرض كّل منهام
وجهته لﻶفاق اﳌستقبلية
للتعاون اﳌسيحي اﳌوّحد.

صورة تذكارية
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سكارليت حداد – شارل جبور – روي حرب

ثم كانت كلمة لرئيس قسم الحازمية جوزف عيد ،جاء فيها:

جوزف عيد مسؤول قسم
الحازمية في حزب القوات

«بني اﻷمس واليوم زمن وﱃ ومﴣ ...
بيننا عزة وكرامة ،وإنسانية ،وبلد
ناضلنا وﻻ نزال ليبقى وينتعش ،لينمو
ويزدهر.
فّرقتنا الظروف ...
ووحدتنا التحديات ...
لبناننا ﻻ يكون موجودا ً إﻻ بقوة
مسيحييه ،وبصﻼبتهم ،وﻻ يتطّور إﻻ
بوحدتهم.
بوحدتنا انتخبنا رئيسا ً صنع ﰲ لبنان
بوحدتنا شّكلنا حكومة
بوحدتنا واجهنا وﻻ نزال الصعوبات
عندما اختلفنا بكت أرضنا
وفرحت وتهللت باتفاقنا
ﻻ شك أّن لكل منا خصوصيته ...لن
نذوب ﰲ التيار العوين ،وﻻ نطلب من
التيار الوطني الحر أن يذوب ﰲ حزب
القوات اللبنانية ويتبنى معتقداتها،
ﻷنه والحالة هذه تنتفي الديقراطية

وتذبل الحرية فيموت لبنان.
ﻻ يا سادة!
نحن بلد الحرية  ..بلد الغنى والفكر
اﳌتنّوع
ونحن هنا اليوم لنثبت أننا قادرون
عﲆ اﻻتحاد لنشّكل قوة بوجه كل
اﳌعوقات والصعاب.
من قسم الحازمية ،باسمي الشخﴢ
وباسم رفيقايت ورفاقي ﰲ مركز
الحازمية بحزب القوات اللبنانية ،اﱃ
بلدية الحازمية مبجلسها الكريم
وفعالياتها ،وعﲆ رأسهم الرئيس
الصديق جان اﻷسمر ،كّل الشكر
للدعم واﻹستضافة ،كام يطال شكرنا
كّل فرد من الحضور الكريم الذي
خصص جزءا ً من وقته وفكره ليكّرس
معنا التفاهم الحلم ،والتعاون
الحقيقي العوين – القوايت بأولوياته
و تح د ي ا ت ه » .

النشيد الوطني اللبناني ونشيد الحازمية
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مجّلة الحازمّية اﻹستثمارات

<<

وسائل الوقاية
يحيى قرواني

دون مفاتيح تحكم او عدم تفقد قوارير
الغاز وانابيبها بشكل دوري و ترك اﳌواقد
وعدم وجود مطاﰱء للحريق ﰲ اﳌنزل تعد
من اﳌسببات اﻻساسية لحرائق اﳌنازل.
وايضا ً عدم حامية غرف اﳌولدات
والحراقات وعزلها عن محيط خّزانات
الوقود تشكل انعكاسا ً سلبيا ً ﻹمكانية
حدوث حرائق وكوارث للبناء وللمقيمني
ف يه .
وﰲ حوادث العمل نجد ان من اسبابها عدم
إدراك اﻻفراد لسﻼمتهم الشخصية باستخدام
الوقاية الﻼزمة .وقد نتفاجاء احيانا ِ عندما
تجد شخصا ً يلبس القفازات ويضع النظارات
والحذاء الواقي اثناء عمله .وايضا ً نجد ان نسبة ضئيلة من
اﳌؤسسات تعتمد وتطبق معايري السﻼمة اما بهدف التوفري واما عن
عدم إدراك ﻷهميتها .والسبب اﻻساﳼ لذلك هو عدم وجود الرادع
اﻹلزامي الذي يفرض الغرامات ويعاقب عﲆ عدم التقيد والتطبيق.
وللسﻼمة اﳌرورية حظها الوافر لعدة اسباب .قد يرفع البعض
اﳌسؤولية عن نفسه ورمبا الغالبية ويحّملها اﱃ القانون والدولة .قد
يكون محقا ً ﰲ بعض النواحي لكن تبقى مسؤولية الفرد وإحساسه
بالخطاء اﳌﱰّتب عن عدم التقيد باﻷنظمة اﳌتعّلقة بالسري هي
اﻻهم .فكم من شخص ﻻ يعطي اﻻشارة الضوئية عند تغيري مساره
او يتوقف فجأة او يقود عكس السري او ﻻ يسمح ﻷحد بتجاوزه.او
يستبدل مصابيح اﻻنارة ﰲ سيارته باخرى قوية تبهر من ﰲ وجهه
متباهيا ً او حتى يقود تحت تاثري الكحول.وكم سمعنا شبابا ً قضوا
نتيجة ذلك لﻼسف.

السﻼمة العامة والوقاية من اﳌخاطر هي
العنﴫ اﻻساﳼ لتطور اﳌجتمعات وخلق بيئة
سليمة وتجمعات صناعية واقتصادية آمنة.
وقد تطورت القوانني اﳌلزمة ﰲ دول العامل وما
زالت للحد من الخسائر البﴩية واﳌادية
وتوجهت نحو فرض أسس وقوانني واضحة
للرقابة والتوجيه.
ومن ناحية اخرى تعتمد اﳌواصفات
واﳌقاييس اﳌوحدة وتطبق عﲆ تجهيزات
ومعدات السﻼمة العامة بغية توحيد
اﳌواصفات اﳌطابقة للجودة مبا يكفل
تحقيق افضل النتائج اﳌتوخاة ﻻجهزة اﻻمان
والحامية.
وهنا تنشط اﳌؤسسات الدولية والعاﳌية التي تصدر شهادات
اﳌطابقة وصوًﻻ اﱃ خطة ومنتج يؤدي اﱃ افضل وسائل الوقاية
ﰲ مكافحة الحرائق والكوارث الطبيعية وتأمني سﻼمة
اﳌؤسسات واﻻفراد.
ان الحد من مخاطر الحوادث الناجمة عن الحرائق والحوادث
اﳌنزلية والصناعية يتطلب تفعيل القوانني اﳌلزمة والرادعة او
استحداث اخرى التي تفرض عﲆ اﳌؤسسات واﻻفراد تطبيق معايري
السﻼمة العامة وتأمني التجهيزات الﴬورية اﳌتصلة بها ،ومن ناحية
اخرى يتطلب اﻻمر رفع مستوى الوعي اﻻجتامعي واﻻحساس
باﳌسؤولية اﳌجتمعية تجاه مخاطر عدم تامني اﻻجراءات الوقائية.
فاﻻجراءات والتجهيزات الوقائية التي تطبق حاليا ً ﰲ اﳌنشآت
الصناعية والتجارية الحديثة يوازيها ﰲ اﻻهمية الزام التطبيق ﰲ
الوحدات القدمية واﻻبنية السكنية .وهذا يتطلب ايضا ً الحد اﻻدىن
من اﻻدراك اﻻجتامعي للخسائر اﳌادية والبﴩية اﳌﱰتبة عﲆ عدم
اهتامم اﻻفراد بتامني مستلزمات حاميتهم .فمع عدم تطبيق السﻼمة العامة والحامية موضوع ذو أبعاد قانونية واجتامعية
ومدنية .ومن هنا ما ميكن ان نحسن به سﻼمة مدينتنا هي ادراكنا
القوانني اﳌوجبة وفرض الزاميتها تتعزز اﳌسؤولية.
ﻻهمية تعزيز وسائل الوقاية واﻹرشاد والتدرب عﲆ استعاملها.
السلطات اﳌحلية والبلديات واﳌجتمع اﳌدين ﰲ الرقابة رفع مستوى الدعوة ملحة لخلق حمﻼت توعية عﱪ وسائل التواصل اﻻجتامعي
واﻻعﻼم واﻻعﻼن بهدف تخفيف الحوادث الناجمة عن اﻹهامل
مسؤولية اﻷفراد تجاه محيطهم.
ان سﻼمة وصحة اﻻنسان تفرض عليه الحد من خطر اصابته وعدم التقّيد بأنظمة اﻻمان .فاﳌبادرة الفردية عﲆ اﳌستوى
نتيجة اهامله ﰲ تأمني مستلزمات سﻼمته اثناء العمل ﰲ اﳌنزل او الشخﴢ أو الجامعي تساهم بشكل فعال ﰲ التخفيف من
ﰲ اﳌحيط اﳌتواجد فيه .لذلك نجد ان اسباب الحوادث اﳌنزلية الحوادث اﳌنزلية أو حوادث العمل لدى اﻷفراد واﳌؤسسات
من حريق وخﻼفه هي عدم إتخاذ اﻻجراءات الوقائية الﴬورية .التجارية .وهذه الحملة اﻻجتامعية اﳌفﱰضة ميكن ان تتكامل مع
حيث ان ترك السخانات واﻻجهزة الكهربائية تعمل اثناء الغياب ما تقوم به بلدية الحازمية حاليا ً من مراقبة لﻸبنية واﳌستودعات
عن اﳌنزل لفﱰة طويلة او وجود التوصيﻼت العشوائية غري اﻵمنة لضامن توفري السﻼمة العامة.
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:ϲϟΎϤϟ Ϣϗήϟ
˻˺˿˽˽̀

˻˹˺̀/̀/˻˺ ϲϓ ΔϴϣίΎΤϟ

Γή˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϗϮϤϟ ϮϠΑ ϲΘϴγ Δϛήη ΓέΩ ΐϧΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ο
ˬΪ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰όΑϭ Δ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˷ϴΤΗ
ΕΎϗήτϟ βϨϛϭ ΎϬϠϘϧϭ ΕΎϳΎϔϨϟ ϊϤΟ ϡΎϬϣ ΖϤϠΘγ Ϊϗ ˯ήϐϟ ϢϜΘϛήη ΖϧΎ˰ϛ Ύ˰˷˰Ϥϟ
ˬϱΪϠΒϟ ΔϴϣίΎΤϟ ϕΎτϧ ϦϤο
ΐϗήϤϟ ϑήηΈΑ ˬνέϷ ϰϠϋ άϴϔϨΗ ϦδΣϭ ˬϞϤόϟ ϲϓ Δ˷ϳΪΟ ΎϨδϤϟ ϥ ΪόΑϭ
ϱάϟ ˬϥΎόϨϛ ϦδΣ ϢϜϠΒϗ Ϧϣ ϒ˷ϠϜϤϟ ΐϗήϤϟϭ ˬήϤγϷ ΩΆϓ ΔϴϣίΎΤϟ ΔϳΪϠΑ ϲϓ ϲΤμϟ
ωέϮθϟ ΔϓΎψϧ ϰϠϋ υΎϔΤϠϟ ΔϳΪϠΒϟ ΕΎϬΟϮΗ ϊϣ ΏϭΎΠΗ ˷Ϟϛ ϱΪΒϳ
ˬϚ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟά˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟ
ϞϤόϟ ϞϴόϔΗϭ ϥϭΎόΘϟ έήϤΘγ Ϟϣ΄ϧϭ ˬΰ˷ϴϤϤϟ ϢϜϠϤϋ ϰϠϋ ϢϜΌϨϬϧ
.ΔϣΎόϟ ΔΤϠμϤϟ Ϫϴϓ ΎϤϟ ˬϞπϓϷ ϮΤϧ ϩήϳϮτΗϭ

¹YfuY ¶°]
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...معﴼ
من أجل نظافة مدينتنا
تاتضل تشوف حالك فيها
لنعمل معاً ومع شركة معّوض واده
(المتعهد الجديد) من اجل ابقاء
الحازمّية مدينة نموذجية بالنظافة
من خﻼل تغيير المستوعبات المتضررة
وزيادة أعدادها لرفع النفايات عن اﻷرض
َلتتمكن الشركة الملتزمة من نقلها يومّيا
.وبشكل دوري

مجّلة الحازمّية

منا وفينا

«منا وفينا» بقلم المختار ايلي الغاوي

آل عكره ل سجل رقم  / 18ماروني

ايلي الغاوي

جاء اسعد عكره من غزير اﱃ بريوت عام
 ،1850وبنى فيها كنيسة من ماله الخاص.
كان ميلك الكثري من اﻷراﴈ ما بني الحازمية
والتحويطة.
انتقل اﱃ الحازمية اواخر عام  ،1898هو
وابنه اديب العكره ،الذي أخذ بعدها اﱃ
التجنيد اﻹجباري (السخرية ﰲ ايام سفر
برلك – اﻷتراك)
 أسعد ،متزوج وله ولد واحد :أديب. أديب أسعد عكره( ،مولود عام )1880متزوج من السيدة اميﲇ جﱪائيل
قريصاين ،وله من اﻷوﻻد ذكور واناث.
* أجيني أديب عكره (مولودة عام
 )1910متزوجة من ابن الحازمية
ميشال شلهوب الفغاﱄ ،ولهام من
الذكور واحد ،وهو العميد اﳌرحوم
روجيه فغاﱄ وابنتان.
صورة
* الياس اديب عكره (مولود عام
نادرة تعود الى العام  1906للعريس أديب عكره مع زوج
ته اميلي قريصاني في منزلهما في الحازمية ،يوم زفافهما.
 ،)1911متزوج وله ولد واحد غابريال،
توﰲ عازبا ً.
* أديب ميشال عكره ،طبيب اسنان ،متزوج من السيدة
* هرني اديب عكره (مولود عام  )1914متزوج من السيدة
ميشال مطر ،ولهام اوﻻد.
منى يوسف ناﴐ ،ولهام من اﻷوﻻد روﻻن (اعزب) وماري
* بيار ميشال عكره ،مهندس – عضو سابق ﰲ مجلس بلدية
كلود (عزباء).
الحازمية ( ،)2004-1998نائب رئيس مجلس بلدية الحازمية
* ميشال اديب عكره (مولود عام  ،)1924متزوج من السيدة
( ،)2010-2004وهو ناشط ﰲ الشأن العام بالبلدة وخارجها.
سعاد ديب حداد ،لهام ذكور واناث جميعهم متزوجون.
من محبي الصيد وهي الهواية اﻷحب عﲆ قلبه يشهد له
كان السيد ميشال عكره عضوا ً ﰲ مجلس بلدية الحازمية
بالجدارة عﲆ هذا الصعيد .متزوج من السيدة ندين عيد
طوال  35عاما ً.
ولهام اوﻻد.
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الدكتور روبير ابراهيم حنا
أجرى الحوار :اﳌختار ايﲇ الغاوي

ﰲ حوارنا لهذا اﻹصدار من مجلة الحازمية
الفصلية ،نستعرض مع الدكتور روبري ابراهيم
حنا مراحل حياته الشخصية ،وما يختزنه من
أفكار بناءة ،وتطلعات يطرحها ﰲ هذه العجالة
لﻺفادة منها ﳌصلحة البلدة والبلدية وأبنائها.

اﱃ أنواع اﳌلوثات ومصادرها وتأثريها عﲆ
الصحة وكيفية انتقالها من بلد اﱃ آخر ،حيث
أنها تقطع مسافات طويلة ﰲ الهواء.
كام ينوه هذا الكتاب بأهمية حمﻼت التوعية
التي قامت بها مؤسسات اﳌجتمع اﳌدين حيث
أجﱪت حكومات بعض البلدان عﲆ اتخاذ
خطوات جدية للمحافظة عﲆ البيئة.
اضافة اﱃ التطّرق ﳌشكلة اﻹحتباس الحراري
الذي يهّدد بذوبان جليد القطب الشامﱄ،
وغريه العديد من النقاط واﳌشاكل البيئية.

كيف تنظرون للتطّور الذي حصل خﻼل الفﱰة
اﳌاضية والحاﴐة مع اﻹشارة لتطلعاتكم
وأفكاركم؟
خﻼل ما يقارب نصف قرن من الزمن حتى
يومنا هذا ،تطّورت الحازمية من بلدة صغرية
اﱃ مدينةمزدهرة وتضاءلت فيها بساتني
الزيتون ،لكن البلدية قامت ﰲ هذا السياق
مبجهود تشكر عليه ،فحافظت عﲆ اشجار
الكينا اﳌعّمرة ﰲ شارع سعيد فريحه واعتنت
بها ،واتخذت من شجرة الزيتون شعارا ً لها،
فشّجرت اﳌستديرات والشوارع .وﻻ شّك أن
موقع الحازمية اﳌميز (عﲆ تلة مﴩفة عﲆ
العاصمة بريوت) قد ساهم اضافة اﱃ جهود
البلدية بعامل تطور الطابع العمراين
واﻹستثامري الذي صار مميزا ً ﰲ الحازمية حيث
تتهافت عليها كﱪى اﻹستثامرات ،ويقصدها
القريبون والبعيدون من مختلف اﳌناطق
اللبنانية.

كلمة واقﱰاح للمجلس البلدي
الحازمية مدينة يحلو العيش فيها ،وتقﴤ بنا
الشفافية والواقعية أن نشكر اﳌجلس البلدي،
وعﲆ رأسه السيد جان الياس ا ﻷ سمر الذي قام
بجهود حثيثة اختفت معها هذا الصيف
جيوش البعوض والحﴩات.
نقﱰح عﲆ اﳌجلس البلدي:
 اقامة حديقة عامة ﰲ الهواء الطلق فيهامجموعة من اﻷزهار واﻷشجار ﳌا لها من
فائدة ﳌختلف الفئات العمرية.
 التنسيق مع الـﴩكة اﳌولجة رفعالنفايات لتحديد أوقات الجمع حيث يسمح
وضع مستوعبات النفايات قبل ساعة واحدة
من موعد مرور رافعة النفايات.
 مبا أن لبنان يقع عﲆ خط زﻻزل وبراكني،فهل يحق للبلدية أن تطلب تعديل نظام
البناء لتكون اﳌنازل مبنية عﲆ اسس علمية
تسمح بالصمود والتخفيف من اﴐار هذه
الهزات.
 ترشيد استهﻼك اﳌياه. التشدد ﰲ تسطري اﳌخالفات ومحاﴐالضبط بحق اﳌخالفني ووجوب احﱰام قانون
السري.
 تقديم جوائز للطﻼب اﳌتفوقني من ابناءالبلدة وسكانها.

دكتور روبري ،من اي سنة تقطنون ﰲ بلدة
الحازمية ،وﳌاذا الحازمية بالذات؟
سكنت الحازمية ﰲ العام  1962لكرثة بساتني
الزيتون التي كانت تعطيها طابعا ً مميزا ً،
ولقربها من العاصمة.

نظراً لخﱪتكم اﻷكادميية والجامعية ،ماذا
تنصحون جيل الشباب؟ سيام وأنكم كنتم من
اعضاء اللجنة اﻹستشارية ﰲ بلدية الحازمية
التي وضعت أسس اﳌجلس الشبايب.
أنصح الشباب باﻹنضامم اﱃ الجامعات العريقة
اﳌعروفة برصانتها وجديتها ،ﻷن شهادتها
موثوق بها وتؤمن لهم فرص عمل مهمة.

وﰲ الختام ،وّدعنا الدكتور روبري حنا بحفاوة
صدر لكم كتاب عن البيئة وتلوث الهواء .كام استقبلنا ،عﲆ أمل أن يكون التعاون قامئا ً
باستمرار بني اﳌجلس البلدي وشخصه الكريم
أخﱪنا عن أهم ما جاء فيه
صدر هذا الكتاب ﰲ العام  ،2000تطرقت فيه ﳌا فيه خري بلدتنا الحازمية الحبيبة.

الدكتور روبري ابراهيم حنا ،مواليد بلدة بينو
عكار -تلقى علومه الجامعية ﰲ جامعة لويس
باستور – مدينة سﱰاسبورغ فرنسا حيث نال
عﲆ التواﱄ اﻹجازة التعليمية ﰲ الكيمياء،
شهادة مهندس كيميايئ ،دبلوم الدراسات
اﳌعمقة ،دكتوراه ﰲ الهندسة الكيميائية،
ودكتوراه دولة ﰲ العلوم.
عضو مجلس ادارة اﳌجلس الوطني للبحوث
العلمية ﰲ لبنان منذ عام  2001وحتى تاريخه،
ورئيس لجنة العلوم اﻷساسية والهندسية لهذا
اﳌجلس.
التحق بكلية العلوم ﰲ الجامعة اللبنانية حيث
تدرج اﱃ رتبة استاذ ،عمل رئيساً لقسم
الكيمياء ،وعميداً بالنيابة لها ،ومن ثم عميداً
لكلية الهندسة.
أسس كليتي الهندسة والعلوم ﰲ جامعة
البلمند ،وأدارهام لسنوات عدة.
له مؤلفات من بينها كتاب البيئة وتلوث
الهواء ،والعﴩات من اﻷبحاث
الدكتور روبري حنا متأهل من الدكتورة نينا
نجيب الحاج شاهني ،ولهام بنت وحيدة مرينا ،
مهندسة معامرية من جامعة البلمند وولدين
ابراهيم روبري حنا ،طبيب من الجامعة
اﻷمريكية ،وفايز روبري حنا ،محام ،خريج
الجامعة اليسوعية ﰲ بريوت ،وماجيستريﰲ
القانون الدوﱄ من جامعةEmory .
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التقرير اﻹداري

التقرير اﻹداري  ...معامﻼتنا باﻷرقام
اﳌعامﻼت الصادرة (الفصل )2017/2
محﴬ جلسة مجلس بلدي
قرارات مجلس بلدي
قرارات إدارّية
معامﻼت صادرة إﱃ الدوائر الرسمّية
مختلف
طلبات – دعوات – رسائل شكر – تعاميم –
إنذارات – مراسﻼت – إعﻼنات

2017/4
2
18
4
12

2017/5
5
25
8
27

2017/6
2
26
1
22

اﳌجموع
9
69
13
61

67

18

34

119

اﳌعامﻼت الواردة (الفصل )2017/2
معامﻼت اﳌواطنني :منجزة ومسّلمة
معامﻼت اﳌواطنني :قيد اﻹنجاز
رخص بناء
رخص إسكان
طلبات مساعدات إجتامعّية
تعاميم واردة من الوزارات
مختلف
عرض أسعار  -مراسﻼت  -مأذونيات -
اعﱰاضات  -شكاوى وغريه

2017/4
103
2
0
1
40
20

2017/5
168
0
1
1
25
35

2017/6
194
0
1
2
50
40

اﳌجموع
465
2
2
4
115
95

60

50

47

157

عدد العائﻼت التي ُقﱢدمت لها مساعدات إجتامعّية  47عائلة
 35،400،000ل ل
قيمة اﳌساعدات اﻹفرادّية
اﳌساعدات التي ُقﱢدمت إﱃ جمعيات وأندية ورعايا  23مساعدة بقيمة  100،500،000ل ل
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التقرير المالي

الــواردات

التقرير المالي

رسم عﲆ القيمة التأجريية سكن
137,319,000
رسم عﲆ القيمة التأجريية  ،غري سكن
105,267,000
رسم صيانة اﳌجارير واﻻرصفة
64,281,000
رسم خاص عﲆ تجارة اﳌواد القابلة لﻼشتعال واﻻنفجار 682,000
رسم الﱰخيص لﻼعﻼن الدائم واﳌؤقت
300,000
رسم الﱰخيص بالبناء
355,821,000
رسم استعامل اﻻمﻼك واﳌنشآت العامة للبلدية
17,795,000
رسم إنفاق ﰲ وجوه محددة  % 10لصالح التجهيزات 35,585,000
رسم تصوينة
10,000
رسم الﱰميم
10,000
رسم إنشاء مجارير وارصفة
17,325,000
رسم اﻻستثامر ﻻماكن اﻻجتامع واندية اﳌراهنات
200,000
رسم اﻻستثامر لﻼعﻼن الدائم
1,193,000
رسم اﻻستثامر ﳌحﻼت ومحطات اﳌحروقات السائلة 1,175,000
رسم اعطاء البيانات واﻻفادات والدروس الفنية
156,000
عﻼوة عﲆ قيمة اجور اﳌخابرات وبدل اﻻشﱰاك
129,966,000
الغرامات
31,494,000
رسم التعمري مع غرامة التأخري
152,000
محسومات الﴫف من الخدمة  /مثن دفﱰ ﴍوط 7,070,000
اﳌجموع

905,801,000

رصيد بلدّية الحازمّية لدى مﴫف لبنان
كام ورد ﰲ 2017/6/30
بلغ  18،495،894،698ل ل

النفـقــــات

تعويضات الرئاسة ( رئيس ونائب الرئيس )
رواتب اﳌوظفني
اجور اﻻجراء
اﳌكافآت 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
بدﻻت استهﻼك الكهرباء
بدﻻت اشﱰاك اﳌياه
صيانة الطرق العامة
صيانة شبكة اﳌياه
صيانة شبكات اﻻنارة العامة
إنشاء اﳌباين
إنشاء شبكات اﻻنارة العامة
إنشاء الطرق العامة واﻻرصفة واﻻقنية
إنشاء الحدائق
نفقات الدروس
مساعدات اﳌعوزين
مساعدات اﻻوقاف الخريية
اﳌساهمة ﰲ النشاطات الثقافية
اﳌساهمة ﰲ النشاطات الرياضية
اﳌساهمة ﰲ النشاطات اﻻجتامعية
مساعدة الهيئات التي ﻻ تتوخى الربح
اﻻستقباﻻت
اﻻحتفاﻻت واﳌهرجانات
رسم الدعاوى واﻻحكام واﳌصالحات واتعاب اﳌحاماة
نفقات التأمني
اﳌصاريف اﻻخرى غري اﳌلحوظة
اﳌجموع

32,500,000
216,924,000
106,087,000
99,325,000
25,241,000
1,815,000
2,657,000
19,700,000
19,763,000
46,249,000
6,660,000
12,674,000
422,000
5,609,000
4,018,000
23,411,000
4,650,000
3,459,000
684,122,000
1,750,000
8,924,000
140,474,000
216,786,000
29,657,000
1,800,000
17,587,000
163,400,000
19,500,000
5,000,000
2,450,000
36,750,000
3,400,000
5,618,000
63,783,000
12,555,000
3,385,000
11,191,000

2,059,296,000
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1

TOYATA

الرئيس جان الياس اﻷسمر وعقيلته يتوسطان الدكتور فرد بستاني ومدراء شركة تويوتا العالمية.

2
عشاء رابطة
الروم الكاثوليك
مع غبطة بطريرك
الروم الكاثوليك
غريغوريوس الثالث لّحام

الرئيس جان الياس اﻷسمر وعقيله – رئيس رابطة الروم الملكيين الكاثوليك مارون ابو رجيلي – نائب الرئيس يوسف حبيش وعقيلته –
المختار ايلي الغاوي وعقيلته – اسعد كنعان وعقيلته –م .سليم صقر  -نهاد صقر.
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3
المطران
بولس مطر

سيادة المطران بولس مطر يدّون كلمة في سجل بلدية الحازمية الذهبي.

4
زيارة نادي حمانا
قام نادي حامنا بزيارة شكر اﱃ بلدية الحازمية بتاريخ  2017/4/18شاكرين لهم كل الدعم٫
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5
افتتاح بيت المسن
في سن الفيل
افتتحت بلدية سن الفيل بيت اﳌسن ،وشارك
رؤساء اتحاد بلديات ساحل اﳌنت الجنويب (فرن
الشباك  -رميون سمعان  /الحازمية – جان
اﻷسمر  /عاريا – نبيل بجاين) وتنى الرؤساء
للسيدة ماغي عون دوام التقدم والعطاء.

الرئيس نبيل كحاله متوسطاً الرؤساء ريمون سمعان ،جان الياس اﻷسمر ونبيل بجاني

6
وزيرة التنمية
اﻹدارية
عناية عز الدين
زار رئيس اﳌجلس البلدي بتاريخ
 2017/5/17معاﱄ وزير الدولة
لشؤون التنمية اﻹدارية السيدة
عناية عز الدين ﰲ مكتبها ودرسا
معا ً الخطوات العملية اﻵيلة اﱃ
تفعيل وتطوير العمل اﻹداري.
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7
سفيرة
سري ﻻنكا
أعربت سفرية ﴎي
ﻻنكا ﰲ لبنان عن
تقديرها لكل ما تقوم به
بلدية الحازمية من
جهود مثمرة خﻼل
زيارتها للقﴫ البلدي،
مبدية الرغبة ﰲ التعاون
مع البلدية من اجل
تنظيم مشاريع مشﱰكة
تعود بالفائدة للبلدين
لجهة تبادل الثقافات.

8
السيدة آمال سليمان

دعوة خاصة لحضور حفل عشاء جمعية  CAELسيام وان الرئيس جان الياس
اﻷسمر كان مكرما ً من قبل الجمعية خﻼل العام الفائت لتميزه ﰲ العمل
البلدي واﻹداري.
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9
جمعية
«جو رحال »

JOE RAHAL
FOUNDATION
زارت جمعية «جو رحال » رئيس
اﳌجلس البلدي لتشكر بلدية
الحازمّية للدعم اﳌعنوي واﳌادي
ل لج م ع ي ة .

جو رحال متوسطاً رئيس مجلس بلدية الحازمية جان الياس اﻷسمر وعضو المجلس البلدي المخرج عبده النجار.

10
اجتماع مع اﻷب مجدي عﻼوي
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اجتمع اﳌجلس البلدي مع اﻷب مجدي عﻼوي ورئيس لجنة تجار
الحازمية جوزف خوري لتنسيق الخطوات واﻹعداد ﳌﴩوع مطعم
اﳌحّبة اﳌرتقب افتتاحه خﻼل العام .2018
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الشعانين والفصح

رثـاء المختار روبير حريقه
بقلم رئيس مجلس بلدية الحازمية
جان الياس اﻷسمر

2017/ 7/ 26
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