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كلمة الرئيس...
الحازمية  ...بتشوف حالك فيها!
تتناثر أوراق السنة كفصل الخريف ،المدن اللبنانّية ،وذاع صيتها في
تركض اﻷّيام ،ننهي إنجازات لنبدأ
لبنان والخارج.
بأحﻼم جديدة ،نركض ﻹنهاء ما بين الحازمية ،مدينتكم ،تطّورت...
يدينا ،لكننا ﻻ نلبث أن نركض
وهذا التطّور يعود لتعاونكم،
ﻻهثين لتحقيق اﻷفضل لبلدتنا التي ولجهودكم...
إليها ننتمي ،وبها نكبر.
شكراً لكّل َمن دعمنا ،بمختلف
خﻼل الفصل المنصرم ،تساقط
الوسائل والطرق.
أشخاص أعّزاء على قلوبنا من
شكراً لكّل َمن تعاون معنا ،ولكّل َمن
روزنامة الحياة ،صاروا ذكرى في
سّهل لنا الطريق ،ولكّل َمن وثق بنا،
قلوبنا ،عاشوا معنا ،عملنا معهم،
ولكّل مقيم وناخب ومستثمر...
واستعّنا بخبرتهم .كيف لنا أن ننسى لوﻻ هذه البوتقة المتحدة لما كانت
ضحكة المختار روبير حريقه،
الحازمية اليوم على ما هي عليه.
وثقافة المونسنيور طوبيا أبي عاد؟
وكيف لنا أن نغمض أعيننا من دون شكراً من القلب لزمﻼئي أعضاء
استذكار قلب المختار اﻷبيض
المجلس البلدي ،الذين نتعاون
ومعارفه في الحازمية والجوار؟
وإّياهم بروح المحّبة واﻷلفة ،فنقلنا
وكيف نمسك كتاباً وﻻ نقرأ أحرف
العمل من مجلس بلدي إلى عائلة
المونسنيور المذّهبة بحبر الفكر
تهتّم بأفرادها.
الﻼهوتي؟
شكراً لمختار البلدة ،العزيز إيلي
عاشوا معنا ...طبعوا الحازمية
الغاوي ،للجنة التّجار برئيسها السّيد
بخبرتهم ...وغادروا ليكونوا للحازمية جوزف خوري وأعضائها..
عيناً ساهرة من حيث هم.
شكراً لفعالّيات الحازمية،
ولجمعّياتها اﻹنسانّية والمدنّية
أّما على صعيٍد آخر ،فقد انتخبت
واﻹجتماعّية والحقوقّية...
الحازمية عضواً أصيًﻼ في المكتب
بكم ومعكم تكتمل الصورة ،ومنضّل
التقني العالمي للبلدّيات ،نظراً لما نشوف حالنا بالحازمية!
نتمّتع به من خبرة في الشأن العام،
ولما حظيت به مدينتنا الغالية من
اضطراد عمراني وتطّور استثمارّي
مع محّبتي
حّتى تركت بصمتها بين أفضل
جان الياس اﻷسمر

جان الياس اﻷسمر
رئيس مجلس بلدّية الحازمية

شكرﴽ لكّل َمن تعاون
معنا ،ولكّل َمن سّهل
لنا الطريق ،ولكّل َمن
وثق بنا ،ولكّل مقيم
وناخب ومستثمر...
العدد  - 41الفصل 2017 - 3
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مجّلة الحازمّية حفل تكريم

الشيخ يوسف حبيش – الرئيس جان الياس اﻷسمر – السّيد طوني خوري – المختار إيلي الغاوي.

لجنة تّجار الحازمية
تكّرم رئيس المجلس البلدي
كّرمت لجنة تّجار الحازمية رئيس اﳌجلس البلدي السّيد جان الياس اﻷسمر ،وذلك خﻼل حفل عشائها السنوي
الساهر يوم السبت ﰲ .2017/9/15
وأبرز ما جاء ﰲ كلمة رئيس اللجنة السّيد جوزف خوري
تعداداً لصفات اﻷسمر ،أنه من رجال اﳌواقف النادرة،
مسؤول ﻻ يعرف اﳌستحيل ،معتﱪاً أّن وجوده عﲆ رأس هذا
اﳌجلس قيمة مضافة ،حيث اّن الوطن عنده التزام باﻷرض
وبكرامة الوجود.
شكر الرئيس جان الياس اﻷسمر أعضاء اﳌجلس البلدي
|4

العدد  - 41الفصل 2017 - 3

واﳌخاتي والفعالّيات واﻷجهزة واﳌوّظفني الذين ساعدوه
ليتّمم مهامه بنجاح ،وتوّجه إﱃ اﳌستثمرين قائًﻼ« :معاً
صنعنا التغيي ...معاً نقلنا الحازمية إﱃ مصاف كﱪى اﳌدن
اللبنانّية ...معاً سنستمّر لنواصل مسية النمّو والتقّدم...
معاً ...من أجل حازمية منوذجّية! مشاريعنا اﻹمنائّية كثية...
طموحاتنا كبية ...بكم ومعكم يكتمل الحلم!».
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كلمة رئيس مجلس بلدّية الحازمية السّيد جان الياس اﻷسمر
أصحاب السعادة واﳌعاﱄ،
معاً سنستمّر لنواصل مسية النمّو
اﻷخ رئيس اتحاد بلدّيات ساحل اﳌنت
والتقّدم...
الجنويب،
معاً ...من أجل حازمية منوذجّية!
الزمﻼء رؤساء اﳌجالس البلدّية،
اﳌخاتي اﻷعّزاء،
مشاريعنا اﻹمنائّية كثية ...طموحاتنا
اﳌستثمرون والتّجار اﻷعّزاء،
كبية...
مسؤولو اﻷحزاب والجمعّيات،
ب كم و م ع كم ي ك ت مل ا لح لم !
اﻷهل واﻷحّباء،
شكراً ﻷبناء الحازمية وفعالّياتها الحزبّية
واﳌدنّية ،وجمعّياتها التي أولتني مع
الحازمية تكﱪ بأبنائها ...ومبستثمريها...
زمﻼيئ ثقة كبية وغالية جّداً ﰲ
انتخابات العام .2016
هي قبلة أنظار اﳌدن اللبنانّية ﻷنها
استضافتكم ...أنتم...
شكراً لزمﻼيئ ،نائب الرئيس وأعضاء
أنتم اﳌستثمرون والتّجار الذين آمنتم
اﳌجلس البلدي ،فرداً فرداً ،ﻷنه لوﻻ
بهذه البلدة ،فاستثمرتم فيها ،ووهبتموها ثقتهم ودعمهم ﳌا وصلنا إﱃ ما نحن
الحياة حتى صارت ما هي عليه اليوم...
عليه اليوم.
مدينة بتشوف حالك فيها...
شكراً لجميع اﳌوّظفني والعاملني ﰲ
معكم ،نؤّكد مجّدداً أّن الحازمية ﻻ تكﱪ
البلدّية ،ﳌا ينجزونه من عمٍل دؤوب،
إّﻻ بجناَحيها ،العام والخاص ،وقد كان لنا ولخدمتهم الحازمية ،البلدة والبلدّية،
ﴍف استقطاب كبار اﳌستثمرين
بكّل تفاٍن وإخﻼص.
وأفضلهم.
شكراً للمختار اﻷخ إيﲇ الغاوي،
معاً صنعنا التغيي...
وللعزيز اﳌختار السابق غاوي الغاوي.
معاً نقلنا الحازمية إﱃ مصاف كﱪى
ألف رحمة لروح اﳌختار روبي حريقه،
اﳌدن اللبنانّية...
رفيق الدرب.

ونحن بانتظار قرار تعيني اﳌختار
ا لج د ي د .
الشكر اﻷكﱪ للصديق واﻷخ جوزف
خوري ،رئيس لجنة تّجار الحازمية،
وﻷعضاء هذه اللجنة الكرمية ،وجميع
اﳌنتسبني لها...
شكراً عﲆ هذا التكريم الذي تحّملوين
فيه مسؤولّية إضافّية.
شكراً عﲆ مبادرتكم القّيمة والغالية
عﲆ ق ل ب ي .
عشتم ...عاشت الحازمية ...عاش لبنان!
وﻷّن الثقة والتكريم متبادلَني ،أدعو إﱃ
اﳌنّصة الزمﻼء أعضاء اﳌجلس البلدي
واﳌختار العزيز إيﲇ الغاوي لنسّلم
سوّياً درعاً تقديرّية إﱃ رئيس لجنة
التّجار الصديق جوزف خوري ،وباسمه
إﱃ جميع أعضاء اللجنة الكرمية لكّل
الجهود اﳌثمرة التي تبذلونها.
كام أدعو نائب الرئيس الشيخ يوسف
حبيش لُيلبس عباءة العّز والكرامة
واﻷصالة ،عباءة الحازمية ،إﱃ رئيس
لجنة التّجار الذي نكّن لشخصه كّل
اﳌحّبة ولعمله كّل الثناء.

الدكتور فرد بستاني – السّيد جوزف خوري رئيس لجنة التجار – الرئيس جان الياس اﻷسمر – الرئيس ريمون سمعان – الرئيس إدمون غاريوس.
العدد  - 41الفصل 2017 - 3
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وكانت مفاجأة ﰲ ختام السهرة ،حيث تلّقى الرئيس مفتاح
دار الصياد اﳌذّهب من عميدة الدار السّيدة إلهام فريحة،
قّدمه مدير مكتبها السّيد طوين خوري.
كام قّدم الرئيس بدوره درعاً تكرميّية إﱃ رئيس وأعضاء لجنة
التّجار ،حفر عليها «الحازمية تفخر بأبنائها وباﳌستثمرين

فيها ...من قلب الحازمية إﱃ رئيس وأعضاء لجنة التّجار كّل
اﳌحّبة والدعم والتقدير» ،وألبس نائب الرئيس الشيخ
يوسف حبيش رئيس لجنة التّجار عباءة البلدة واﻷصالة،
وكان تكرمياً ممّيزاً للدكتور فرد بستاين ،أحد كبار اﳌستثمرين
ﰲ ا ل ب لدة .

اﻹعﻼمّية دارين شاهين – المخرج عبده النجار – المهندس سليم صقر – السّيدة سيمون عيراني – الشيخ يوسف حبيش – الرئيس جان الياس اﻷسمر –
السّيد طوني خوري – المختار إيلي الغاوي – السّيد أسعد كنعان.

سيف مذّهب من لجنة التجار إلى رئيس المجلس البلدي.
|6

العدد  - 41الفصل 2017 - 3

no 3season 2017 final.qxp_Layout 1 1/5/18 11:39 AM Page 7

كلمة نائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش

«يا ريشة التاريخ،
تاريخ اكتبي
ع الحازمية متل
جان اﻷسمر ﻻ إجا
وﻻ رح يجي»

مساء الخي ،مساء هذه الوجوه النّية،
مساء الحازمية الحبيبة.
بداية إسمحوا ﱄ باسمكم جميعاً أن نهّنئ
الرئيس جان عﲆ هذا التكريم.
«بهاﳌناسبة بّدي قول لو تكّرم الرئيس جان كّل
يوم مش كتي عليه».
ﻷّن الرئيس جان اﻷسمر صنع من الحازمية
مدينة منوذجّية.
حيث أصبح لها أكرث من شعار:
 الحازمية مدينة العراقة والتطّور. الحازمية بتشوف حالك فيها. الحازمية حلوة وحّليناها.وأخياً وليس آخراً نّيال مني إلو منزل
بالحازمية.
كّرمتموه وهو الجديُر بالتكريم عنيُت به
الرئيس اﻷستاذ جان اﻷسمر ،وهو الذي يحفظ
العرفان والجميل شاء بدوره أن يكّرمكم
حﴬة الصديق العزيز رئيس لجنة تّجار
الحازمية اﻷخ جوزف خوري ،وذلك بإلباسكم
عباءة الوفاء والتقدير واﻹمتنان لجهودكم
اﳌستمّرة منذ عﴩات السنني ﰲ إمناء بلدتنا
الحازمية الحبيبة.
لكم يا عزيزي جوزف ولكّل أبناء الحازمية
اﻷحّباء كﱠل الخي وكﱠل الشكر.
عشتم وعاشت الحازمية
برئاسة الرئيس جان الياس اﻷسمر
عاش لبنان.
من الحضور.
العدد  - 41الفصل 2017 - 3
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الحازمية:
عضو أصيل في المكتب التقني للبلدّيات

المكتب التقني للبلدّيات منعقداً.

عقد اﳌكتب التقني للبلدّيات ﰲ لبنان
مؤمتره السنوّي ﰲ فندق «غولدن ليﲇ» ،يوم
الثﻼثاء ﰲ  2017/9/26حيث تّم انتخاب
أربعة أعضاء أصيلني للمكتب التقني العاﳌي
من البلدّيات اﳌشاركة ،للسنوات الثﻼث
اﳌقبلة ،وقد جاءت النتيجة عﲆ الشكل
التاﱄ :بلدّية بريوت – بلدّية الحازمية –
بلدّية الدكوانة – بلدّية نهر ابراهيم.
|8
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الرئيس جان الياس اﻷسمر يلقي كلمته بعد عملّية اﻹنتخاب.
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شكر رئيس مجلس بلدّية الحازمية ،السّيد
جان الياس اﻷسمر ،زمﻼءه رؤساء اﳌجالس
البلدّية عﲆ ثقتهم ،ومنّظمة اﳌدن
والحكومات اﳌحلّية – اﳌكتب التقني
للبلدّيات بشخص الرئيس الدكتور
بشي عضيمي عﲆ التنظيم اﳌمّيز واﻷفكار
البّناءة.
وجاء ﰲ بيان ترشيحه« :سوف نعمل عﲆ
تحديث اﻹدارة البلدّية لﻼستجابة بشكٍل
أفضل ﻻحتياجات اﳌواطنني وتحسني
مستوى تقديم الخدمات .سوف نسعى
من أجل الوصول إﱃ منوذج بلدي إلكﱰوين
فّعال هدفه تحديث مجموعة اﻹجراءات
الداخلّية عﱪ تطبيق التطّورات
واﳌامرسات اﳌعلوماتّية اﳌعتمدة عاﳌّياً ﰲ
العمل البلدي».

ُيذكر أّن بلدّية الحازمية كانت قد حّققت خطوات مهّمة ﰲ تحديث اﻹدارة
البلدّية ،وتستكمل العمل عﲆ اﳌكننة والتطوير الشامل.
العدد  - 41الفصل 2017 - 3
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مجّلة الحازمّية نشاطات

الهيئة الشبابّية

<<

في اتحاد بلدّيات ساحل المتن الجنوبي

إستضافت بلدّية الحازمية انتخابات الهيئة
الشبابّية ﰲ اتحاد بلدّيات ساحل
اﳌنت الجنويب التي جرت يوم اﻷربعاء
ﰲ  ،2017/9/13بحضور رئيس اﻹتحاد –
رئيس بلدّية فرن الشباك السّيد
رميون سمعان ورئيس مجلس بلدّية
الحازمية السّيد جان الياس اﻷسمر ،وقد
جاءت النتيجة عﲆ الشكل التاﱄ:
من الحازمية :تاتيانا عطاهلل – جورج بني–
ﴍبل مسعد – بشاره الغاوي

من الشياح :كميل غاريوس – منال داغر –
ريتا بيطار – ﴍبل شاويش
من فرن الشباك :ميشا سمعان – بيﱰا
داغر – ستيفاين شاغوري
من عاريا :عبودي بجاين
أّكدت مسؤولة مكتب التنمية ﰲ بلدّية
الحازمية أّن الهيئة الشبابّية جاءت نتيجة
التعاون الوثيق مع مكتب اليونيسكو ﰲ
بيوت – برنامج  Net MEDYouthنتيجة
ﳌؤمتر الشباب الذي أطلقته بلدّية

جورج بني – تاتيانا عطالله – بشاره الغاوي – شربل مسعد.

قطع قالب الحلوى.
 | 10العدد  - 41الفصل 2017 - 3

الحازمية ،وأعلنت السّيدة حنان الهﱪ أّن
التنمية اﳌحلّية هي حاجة ماّسة لتبقى
البلدّيات مواكبة للتطّور ولتلّبي حاجات
شبابها وتطّلعاتهم.
أّما رئيس مجلس بلدّية الحازمية السّيد
جان الياس اﻷسمر فكانت له كلمة شكر
فيها كّل القّيمني عﲆ هذه الخطوة
اﳌثمرة ،آمًﻼ أن تبدأ الهيئة عملها
الفعّﲇ وطرح نشاطاتها اﻹمنائّية ﰲ
أقرب وقت ليصار إﱃ دعم اﳌمكن منها.

الهيئة الشبابّية المنتخبة مع الرئيسين ريمون سمعان وجان الياس اﻷسمر.

نخب المناسبة.
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توزيع الشهادات.

أرزة رمزّية هدّية لرئيس المجلس البلدي السّيد جان الياس اﻷسمر.

<<
الدورة التدريبّية
لشرطة
اتحاد بلدّيات
دير اﻷحمر
إخُتتمت ﰲ بلدّية الحازمية الدورة
التدريبّية لﴩطة اتحاد وبلدّيات منطقة
دير اﻷحمر التي أعّدها وقّدمها مفّوض
الﴩطة ﰲ بلدّية الحازمية ،ﴍبل النبي،
بتوجيه من رئيس اﳌجلس البلدي السّيد
جان الياس اﻷسمر .وقد شملت الدورة
التي امتّدت عﲆ مدى أسبوعني اﳌواد
التالية :قانون البلديات – الﴩطة البلدّية
ﰲ لبنان – الضابطة اﻹدارّية  -قانون السي
الجديد رقم  - 2012/243مهارات التواصل
لدى الﴩطة البلدّية – التمّيز والجودة من
قبل الﴩطة البلدّية – اﻹستعداد للكوارث
أو الحوادث ومواجهتها «دفاع مدين» –
تقديم اﳌساعدة أو اﻹسعاف
«صليب أحمر».

صورة جماعّية تذكارّية.

وﰲ ختام الدورة ،تّم توزيع الشهادات عﲆ الياس اﻷسمر عﲆ حسن اﻹستقبال
اﳌتدّربني ،بحضور رئيس اتحاد بلدّيات والضيافة والتعاون اﳌمّيز ،واﳌفّوض
منطقة دير اﻷحمر – رئيس بلدّية بتدعي ﴍبل النبي عﲆ حسن التنظيم.
اﳌحامي جان فخري ،ورؤساء بلدّيات
بشوات ،دير اﻷحمر ،الزرازير ،عيناتا ،برقا ،تؤّكد بلدّية الحازمية ،مّرًة جديدة ،أّنها
نبحا القدام ،نبحا اﳌحفارة وشليفا .كام تّم منوذج لﻺنفتاح بني البلدات ،ونقطة عبور
تكريم رئيس اﳌجلس البلدي السّيد جان والتقاء ﳌختلف الثقافات.
العدد  - 41الفصل 11 | 2017 - 3
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مجّلة الحازمّية احتفاﻻت

الحازمية تحيي
التراث الزجلي

جوقة النجوم في بلدّية الحازمية.

الحضور.
 | 12العدد  - 41الفصل 2017 - 3

ﰲ خطوٍة ﻹحياء الﱰاث والكلمة الراقية ،وﳌناسبة عيد مار الياس الحّي،
أحد شفعاء البلدة ،دعت بلدّية الحازمية أبناءها وسّكانها للمشاركة ﰲ
حفلة زجلّية أحيتها جوقة النجوم مساء الجمعة الواقع فيه .2017/7/21
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غّصت باحة القﴫ البلدي بالجمهور
اﳌحّب لهذا النوع من الفنون ،وكانت
مناسبة للتأكيد عﲆ أّن الحازمية كانت
وتبقى دوماً السّباقة ﰲ الدعوة للعودة إﱃ
الجذور ،ﻷّن َمن يغيب عنه ماضيه يفقد
مستقبله.
أّكد نائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش
خﻼل كلمته أّنه وبفضل التطّور الﴪيع
الذي أصاب البلدة بهّمة اﳌجالس البلدّية
اﳌتعاقبة برئاسة السّيد جان الياس اﻷسمر،
أصبحت تنطبق عﲆ الحازمية اﳌقولة
القائلة «هنيئاً َﳌن له منزًﻻ ﰲ مدينتنا»،
سّيام وأنها قبلة أنظار كبار اﳌستثمرين
وكّل َمن يطلب راحة السكن والخدمة
الﴪيعة< .

كلمة نائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش
ﰲ إحدى اﳌناسبات قال شحرور الوادي« :نّيال مني إلو مرقد عنزة بجبل لبنان».
ونحنا اليوم منقول« :نيال مني إلو بيت بالحازمية» ،والفضل بيعود للرئيس جان
اﻷسمر.
 مساء الخي ،مساء هذه الوجوه النّية ،مساء الحازمية الحبيبة ،مساء الزجلاللبناين ،مبناسبة عيد مار الياس الحّي أراد الرئيس جان اﻷسمر أن يحيي أمسية
شعرّية زجلّية .فتحّية إﱃ الرئيس جان اﻷسمر وتحّية منه إﱃ الحضور الكريم الذي
لّبى هذه الدعوة مشكوراً.
 إّنها لياﱄ اﻷنس ﰲ الحازمية ،غداة عيد مار الياس الحّي أعاده ّﷲ عليكم باليمنوالﱪكات.
 لياﱄ اﻷنس ﰲ الحازمية حيث يلتقي اﻷهل واﻷحباب واﻷصحاب ﰲ باحةقﴫهم البلدي ﻹحياء سهرة ﻻ ُتنتﴗ عنوانها الشعر الزجﲇ اللبناين الراقي ،كيف
ﻻ ،وجوقة النجوِم اﳌتﻸلئة بشعرائها اﳌمّيزين ،هي َمن ستنقلنا إﱃ أجواء شعرّية
مﻸى بالوجد والغزل وكّل ما ُيخالَج مشاعرنا من دغدغات حاﳌة نتمّناها جميعاً.
 الزجل اللبناين عﻼمٌة فارقة ﰲ وطننا العريب وإن دﱠل عﲆ ﳾء ،فهو يدﱡل عﲆ ذكاءوعفوّية هذا الشعب اللبناين اﳌتجّذر ﰲ هذا الﴩق تجﱡذر شجر اﻷرز ﰲ جباله
الشامخة.
أﱡيها الحضور الكريم،
علينا جميعاً ،حكومًة وشعباً ،حامية هذا الﱰاث وتشجيعه ليبقى منارة نهتدي بها
ونبعاً صافياً نرتوي منه.
يا نجوم زيحي من السام وطّﲇ
يا نجوم جوقة شعر شعﻼنه
بها الليل بدنا نزوغ ونخﱢﲇ
قلوب الحبايب بالشعر سكرانه.
عشتم
عاشت الحازمية الحبيبة
برئاسة الرئيس جان الياس اﻷسمر
عاش لبنان.
إخويت ،أخوايت ،أّيها الحضور الكريم،
إّنها مصادفة فيها الكثي من اﳌعاين أن نحتفل بعيد مار الياس الحّي وذكرى مولد
الرئيس جان الياس اﻷسمر ...إن دّلت عﲆ ﳾء فعﲆ الخي والﱪكة تدّل ...أطال ّﷲ
بعمرك يا عزيزي الرئيس جان ودمت سنداً كرمياً لبلدتنا الحازمية.
العدد  - 41الفصل 13 | 2017 - 3
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مجّلة الحازمّية احتفاﻻت

<

تخّلل الحفل قطع قالب الحلوى عﲆ
ﴍف الرئيس واﳌختار إيﲇ الغاوي
الذي احتفل بعيد شفيع اسمه.
الحازمية  ...بتشوف حالك فيها!

قطع قالب الحلوى.

الرئيس وعقيلته ونائبه يتوّسطون جوقة النجوم.
 | 14العدد  - 41الفصل 2017 - 3

الشيخ يوسف حبيش نائب الرئيس – السّيد روجيه صفير – السّيدة سيلفيا دعيبس – السّيدة أوديت حبيش –
الرئيس جان الياس اﻷسمر – د .ناديا اﻷسمر – اﻷب ميشال كيروز.
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عيد مار روكس
إحتفلت الحازمية بعيد شفيعها ،مار روكس ،ﰲ قّداس احتفاّﱄ ترّأسه سيادة
اﳌطران بولس مطر ،وعاونه كاهنا الرعّية اﻷب ميشال كريوز واﻷب إميل داغر.
تﻼ الذبيحة اﻹلهّية عشاء قروي ﰲ باحة الكنيسة ،حيث سادت اﻷجواء العائلّية.

سيادة المطران متوّسطاً كاهني الرعّية.

طلب شفاعة مار روكس.

الرعّية والبلدّية تحتفﻼن بعيد شفيع المدينة.
العدد  - 41الفصل 15 | 2017 - 3
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مجّلة الحازمّية نشاطات

<<

سّيدات الحازمية يُقْمن بزيارة مستشفى الجعيتاوي
مببادرة إنسانّية ،وكمثل كّل عام ،توّجهت
مجموعة من سّيدات الحازمية ،منضويات
تحت لواء الهيئة الوطنّية للطفل اللبناين ،إﱃ
مستشفى الجعيتاوي مع اﳌمّثل ومقّدم
الﱪامج وسام صباغ ،حيث زاروا اﻷطفال
اﳌصابني بالﴪطان ،وقّدموا لهم الهدايا العينّية
واﳌادّية ﻹدخال الفرح إﱃ قلوبهم.
وضّمت اللجنة السّيدات سيلفيا دعيبس ،جوﱄ
النجار ،ساندرا الشامي ،ريتا حبيش ،تييز
خوري ،تييز أبو صاﰲ وداليا أبو صاﰲ.
وبذلك تؤّكد سّيدات الحازمية أّن القلب
اﳌعطاء خي كنز لﻺنسان.

 | 16العدد  - 41الفصل 2017 - 3
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<<

مطعم المحّبة:

البداية

قّدمت اﻹعﻼمّية ميراي عيد إلى بلدّية
الحازمية مجموعة من أدوات المطبخ
ليصار إلى استعمالها في مطعم المحّبة
الذي تعمل عليه البلدّية ليكون نادياً
يجمع كبار البلدة .وكانت قد اتخذت
المبادرة بعد مشاركتها في حفل «كبارنا»
السنوي الذي دأبت بلدّية الحازمية على
تنظيمه .وللمناسبة ،وّجه إليها رئيس المجلس
البلدي كتاب شكر وتقدير.

العدد  - 41الفصل 17 | 2017 - 3
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TOYOTA

مجّلة الحازمّية نشاطات

الرئيس جان الياس اﻷسمر وعقيلته د .ناديا ود .فرد بستاني ونجله فيليب يتوّسطون المدراء التنفيذيين لشركة تويوتا ،القادمين من اليابان،
وذلك خﻼل حفل زفاف فيليب فرد بستاني في .Pavillon Royal

اجتماع السفارة اليابانّية
بالتعاون مع شركة  BUMCممﱠثلة
بالدكتور فرد بستاني ،وكﻼء شركة
تويوتا و ،Lexusتّم اللقاء مع
سعادة سفير اليابان ،والتباحث
معه حول إمكانّية تمويل بعض
أقسام مركز الرعاية الصحّية.
وللغاية ،تّم عقد سلسلة إجتماعات
مع المسؤولين المختّصين .ويبقى
التوّجه نحو حازمية إنسانّية أفضل.
مسؤولة مكتب التنمية المحلّية في بلدّية الحازمية
مع مسؤولي السفارة اليابانّية.
 | 18العدد  - 41الفصل 2017 - 3
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HAZMIEH

كلمات

مداخل الحازمية مزدانة بالَخضار

العدد  - 41الفصل 19 | 2017 - 3
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مجّلة الحازمّية

<<

رسائل

رسائل شكر

 | 20العدد  - 41الفصل 2017 - 3
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مجّلة الحازمّية

منا وفينا

«منا وفينا» بقلم المختار إيلي الغاوي

إيلي الغاوي

آل الزغبي سجل  - 22ماروني
جاء بطرس بشاره الزغبي إلى الحازمية ،وهو المولود فيها
عام  1880من قرنة شهوان ،حيث ضمن البساتين في حّي
الجوانيات في تلك الفترة ،وسكنها.
لبطرس الزغبي ولدان ،عبده وفريد ،متزّوجان ولهما أوﻻد وبنات.
عبده له من اﻷوﻻد خمسة :جوزف ،الياس ،بيار ،غابي وميشال.
سجّلهم قرنة شهوان.
أّما فريد بطرس الزغبي فهو متزّوج من السّيدة عفيفة خليفه،
ولهما ولدان طانيوس وجوزف ،وثﻼث بنات ،جميعهم متزّوجون.
طانيوس فريد الزغبي متزّوج من السّيدة أمال ميشال الفغالي
ولهما إبنة وحيدة تدعى زينة.
جوزف فريد الزغبي متزّوج من السّيدة سامية جورجي قعزان،
ولهما ولدان فريديريك وروكز ،متزّوجان أيضاً ،وإبنة وحيدة.

الدكتور بيدروس سحاقيان
وزوجته يوﻻند يزنيك بوياجيان

آل سحاقيان سجل  - 3أرمن كاثوليك
جاء الدكتور بيدروس سحاقيان إلى الحازمية مع شقيقيه مهران وخورين
بداية الخمسينات.
متأّهل من السّيدة يوﻻند يزنيك بوياجيان ،ولهما إبنة واحدة متزّوجة،
وابن الصيدلي الدكتور كريكور ،وهو بدوره متزّوج من السّيدة إيليان
جرجس بو عبدالله ولهما أوﻻد.
قّدم المرحوم الدكتور بيدروس خدمات كبيرة ﻷبناء الحازمية وساكنيها
في تلك الفترة ،وكان طبيباً للبلدة عام .1965

هوية السيد بطرس بشاره
الزغبي يعود إصدارها للعام  19٣٣عليها رسمه الشخصي.

 | 22العدد  - 41الفصل 2017 - 3

آل برباري سجل - 22
روم أرثوذكس
جاء القاضي إيلي قسطنطين برباري المولود
عام  1923في اﻷشرفية إلى الحازمية عام ،1954
فاشترى أرضاً وبنى عليها مسكنه.
كان القاضي برباري وكيًﻼ ﻵل الصباغة الذين كانوا
يملكون بعضاً من اﻷراضي في البلدة.
بنى القاضي منزله في أرض اشتراهاُ ،يعرف موقعها
اﻵن بشارع فريد زيدان ،ثم باع الفيﻼ وسافر إلى
الخارج ،وتوّفي هناك ،وهو كان من الساعين في
تلك الفترة لفصل بلدة الحازمية عن بلدة بعبدا
عام .1963
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<<

جورج جان الفغالي
أجرى اﳌقابلة – اﳌختار إيﲇ الغاوي

محاٍم باﻹستئناف وابن الحازمية ،متأّهل من السّيدة
بسكالني جرجس أنطون ،وهو من الناشطني ﰲ الحقَلني
القانوين واﻹنساين .حائز عﲆ إجازة ﰲ الحقوق من الجامعة
اللبنانّية – دراسات عليا ،ودبلوم الوساطة ﰲ جامعة
القّديس يوسف ،والجامعة الكاثوليكّية ﰲ باريس .له
مشاريع قوانني عّدة.
أين ُولدت وترعرعت ،وما هي أهّم من اﻷشجار المعّمرة على جوانب الطرقات
الذكريات التي ما زالت راسخة في وفي الفسحات بين اﻷبنية.
وجدانكم؟
ُولدت في الحازمية وترعرعت فيها .كانت ما العﻼقة بين المحاماة والعمل اﻹنساني،
هذه البلدة في ما مضى قرية صغيرة تغزوها بما أّنكم عضو في جمعّية دوموس (بيت
بساتين الليمون واﻷكيدنيا والرّمان .أهّم المحتاج)؟
الذكريات التي انطبعت وما زالت في ذهني هي عﻼقة مستمّرة ،بعد أن تخّصصت في
فهي البساتين الشاسعة واﻷشجار المثمرة ،قانون الوساطة حيث اﻹنسانّية عمل خّﻼق
والطبيعة الخّﻼبة التي يشعر فيها اﻹنسان بعيد كّل البعد عن القانون الجامد.
بحرّيته ،واﻷحّب إلى قلبي هو طريق الجمعّية التي أنشأناها نحن واﻷب جورج بدر
الطاحونة في ذاك الوقت.
والسّيدة ليلى ضومط شقير هي السبب
المباشر لتخّصصي في الوساطات اﻹقليمّية
كيف تقاربون الحازمية بين الماضي والوطنّية.
والحاضر؟
كانت الحازمية قرية متواضعة ،ﻻ يتعّدى ما هي أهّم مشاريع القوانين التي قّدمتموها
مجموع عائﻼتها مطلع القرن التاسع عشر لبلدكم لبنان؟
العشرين عائلة ،وقد أخذوا من الحازمية بعد انتسابي إلى نقابة المحامين في
مسكناً لهم لقربها من العاصمة ولطبيعتها العام  ،1984تبّوأت مراكز عّدة ،وأنشأت
الخّﻼبة التي تتمّيز بها .أّما اليوم فقد صارت مكتبي الخاص ،وقد آليت على نفسي أن
الحازمية مدينة تضاهي العاصمة بيروت أتخّصص في قانون الوساطات ،سواء كانت
بعمرانها وباﻹستثمارات الموجودة فيها ،دولّية أو وطنّية ،حيث إّنني في العام ،2011
ويعود ذلك إلى المجالس البلدّية المتعاقبة ونتيجة لمباراة دولّية ،أصبحت الوسيط للبنك
منذ العام  ،1963خصوصاً خﻼل السنوات الدولي لمنطقَتي الشرق اﻷوسط وشمال
الخمسة عشر الماضية حيث امتازت بوجود أفريقيا.
مجلس بلدي متجانس ومتعاون برئاسة عام  2014اعُتمدت كوسيط لمنّظمة اﻷمم
اﻷستاذ جان الياس اﻷسمر.
المتحدة في منطقة الشرق اﻷوسط.
لكن هذا التطّور جاء على حساب المساحات عام  2015تبّوأت مركز رئيس لجنة الوساطة
الخضراء التي كانت تتمّيز بها البلدة ،إّﻻ أّن في اﻹتحاد الدولي للمحامين.
المجلس البلدي حاول جاهداً زرع عدد كبير أّما على الصعيد الوطني فأنا أستاذ مادة

قانون الوساطة في جامعة القّديس يوسف
(المركز المهني للوساطة).
أّما مشاريع القوانين التي تقّدمت بها ،فقد
شّرفني المركز المهني للوساطة في الجامعة
بتكليفي صياغة مشروع قانون الوساطة
القضائّية الذي تقّدمت به إلى معالي
وزير العدل في العام  .2008وفي سنة 2014
صدر مرسوم عن الحكومة اللبنانّية وأحالته إلى
مجلس النواب ،وفي مجلس النواب تقّدمت
أمام لجنة اﻹدارة والعدل بقانون الوساطة
الرضائّية القضائّية ،ومفهوم الوساطة هذه بشّقها
اﻹنساني هو الذي يقّربنا من اﻷعمال
والمشاريع الخيرّية اﻹنسانّية.
ما هي تطّلعاتكم ،وما هي المشاريع التي
تحّبذون القيام بها في الحازمية عن طريق
المجلس البلدي؟
أتمّنى من المجلس البلدي الحالي ،برئاسة
السّيد جان الياس اﻷسمر ،أن يتبّنى تكثيف
تشجير أكبر مساحة ممكنة من البلدة ﻹعادة
المساحات التي ُفقدت جّراء اﻹضطراد
العمراني .كما أتمّنى أن ُتعتمد شجرة اﻷرز،
إضافًة إلى شجرة الزيتون ،على المستديرات في
البلدة لتكون رمزاً لجذور البلدة عبر التاريخ
ولمظهرها الرائع ،وهي الباسقة إلى العلى.
وآمل العمل على التجميل الهندسي لﻸبنية
خصوصاً عند مداخل البلدة ،على أن يستعين
المجلس البلدي باختصاصيين في هذا المجال
من أبناء البلدة وخارجها.
العدد  - 41الفصل 23 | 2017 - 3

no 3season 2017 final.qxp_Layout 1 1/5/18 11:40 AM Page 24

مجّلة الحازمّية

التقرير اﻹداري

التقرير اﻹداري  ...معامﻼتنا باﻷرقام
اﳌعامﻼت الصادرة (الفصل )2017/٣
محﴬ جلسة مجلس بلدي
قرارات مجلس بلدي
قرارات إدارّية
معامﻼت صادرة إﱃ الدوائر الرسمّية
مختلف
طلبات – دعوات – رسائل شكر – تعاميم –
إنذارات – مراسﻼت – إعﻼنات

2017/7
2
21
10
18

2017/8
4
39
8
35

2017/9
4
15
3
15

اﳌجموع
10
75
21
68

39

19

25

83

اﳌعامﻼت الواردة (الفصل )2017/٣
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 وغيه

2017/7
150
1
33
15

2017/8
91
2
3
4
90
65

2017/9
170
45
17

اﳌجموع
411
2
3
4
168
98

69

15

18

102

عدد العائﻼت التي ُقﱢدمت لها مساعدات إجتامعّية  7٣عائلة

 76.250.000ل ل

قيمة اﳌساعدات اﻹفرادّية
اﳌساعدات التي ُقﱢدمت إﱃ جمعيات وأندية ورعايا  1٣مساعدة بقيمة  ٤2.000.000ل ل
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مجّلة الحازمّية

التقرير المالي

الــواردات

التقرير المالي

1,007,158,000
رسم عﲆ القيمة التأجيّية ،سكن
3,359,015,000
رسم عﲆ القيمة التأجيّية ،غي سكن
1,035,480,000
رسم صيانة اﳌجارير واﻷرصفة
رسم خاص عﲆ تجارة اﳌواد القابلة لﻼشتعال واﻻنفجار 5,424,000
390,000
رسم الﱰخيص لﻼعﻼن الدائم واﳌؤّقت
393,127,000
رسم الﱰخيص بالبناء
19,659,000
رسم استعامل اﻷمﻼك واﳌنشآت العاّمة للبلدّية
رسم إنفاق ﰲ وجوه محّددة  %10لصالح التجهيزات 39,315,000
18,965,000
رسم إنشاء مجارير وأرصفة
2,710,000
رسم اﻻستثامر ﻷماكن اﻻجتامع وأندية اﳌراهنات
9,971,000
رسم اﻻستثامر لﻺعﻼن الدائم
260,000
رسم اﻻستثامر ﻷشغال اﻷمﻼك العمومّية البلدّية
رسم اﻻستثامر ﳌحﻼت ومحّطات اﳌحروقات السائلة 1,926,000
41,250,000
الرسم النسبي عﲆ اﳌزايدات
132,000
رسم إعطاء البيانات واﻹفادات والدروس الفنّية
270,387,000
عﻼوة عﲆ قيمة أجور اﳌخابرات وبدل اﻻشﱰاك
26,247,000
الغرامات
1,092,000
رسم التعمي مع غرامة التأخي
5,223,000
محسومات الﴫف من الخدمة  /مثن دفﱰ ﴍوط
6,2٣7,7٣1,000
اﳌجموع

رصيد بلدّية الحازمية لدى مﴫف لبنان كام
ورد ﰲ 2017/9/30
بلغ  22.619.522.873ل.ل.

النفـقــــات

تعويضات الرئاسة (رئيس ونائب الرئيس)
19,500,000
رواتب اﳌوّظفني
200,571,000
أجور اﻷجراء
112,208,000
اﳌكافآت والتعويضات والتقدميات اﳌختلفة
214,064,000
اللوازم
15,550,000
اﳌﻼبس
18,174,000
اﳌخابرات الهاتفّية والﱪيد والﱪق
4,126,000
نفقات إدارّية أخرى
18,077,000
التجهيزات
19,666,000
صيانة التجهيزات واﻵلّيات
44,381,000
النظافة العاّمة
29,828,000
صيانة اﳌباين
2,007,000
مكافحة الحﴩات
19,579,000
لوازم التنظيفات
3,132,000
اﳌحروقات
32,253,000
بدﻻت استهﻼك الكهرباء
4,650,000
صيانة الطرق العاّمة
80,212,000
صيانة شبكات اﻹنارة العاّمة
15,735,000
إنشاء اﳌباين
23,977,000
إنشاء الحدائق
9,750,000
نفقات الدروس
19,650,000
مساعدات اﳌعوزين
86,250,000
مساعدات اﻷوقاف الخيّية
62,000,000
اﳌساهمة ﰲ النشاطات الثقافّية
9,500,000
اﳌساهمة ﰲ النشاطات الرياضّية
11,500,000
اﳌساهمة ﰲ النشاطات اﻻجتامعّية
30,750,000
مساعدة الهيئات التي ﻻ تتوّخى الربح
2,496,000
اﻻستقباﻻت
5,426,000
اﻻحتفاﻻت واﳌهرجانات
57,942,000
رسم الدعاوى واﻷحكام واﳌصالحات وأتعاب اﳌحاماة 1,960,000
نفقات التأمني
3,826,000
اﳌصاريف اﻷخرى غي اﳌلحوظة
13,494,000
اﳌجموع
1,192,2٣٤,000
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مجّلة الحازمّية مناسباتنا

1
استﻼم
درع نادي الشرق
لحوار الحضارات
الرئيس جان الياس اﻷسمر يستلم
الدرع التكرميّية اﳌقﱠدمة له من
نادي الﴩق لحوار الحضارات من
زميله السّيد هوفل بربريان.

2

بلدي كاب :لجنة الكوارث

ندوة حول ضرورة إنشاء لجنة الكوارث.

الرئيس يعطي توجيهاته.
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3
دورة الهوبس
الرياضّية

4
تعيين المختار جرجي فارس العيراني

نخب المختار جرجي فارس العيراني.
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مجّلة الحازمّية مناسباتنا

5
الرئيس
يحضر احتفال
تخريج الضّباط

الرئيس يستلم درعاً تكريمّية.

6
عيد الجيش:
اﻷعﻼم
واليافطات
والحّراس
يحتفلون
بالعيد
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7
تدشين تمثال السّيدة العذراء -
دير الكرمل

8
اجتماع
نقيب
المحّررين
اجتامع مثمر مع نقيب
اﳌحررين ﰲ لبنان اﻷستاذ
الياس عون.
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تااتلنمانﱠفذة
مجّلة الحازمّية المقنراارا
سب

<<

ﻻئحة بأهّم القرارات المنﱠفذة خﻼل الفصل الثالث من العام 2017

رقم الجلسة رقم القرار الموضوع
اﳌوافقة عﲆ أسعار ﴍاء أوراق إيصاﻻت لزوم مكتب الجباية
179
22
اﳌوافقة عﲆ أسعار ﴍاء أدوية لرّش ومكافحة الحﴩات الطائرة
181
22
ضمن نطاق البلدة
اﳌوافقة عﲆ أسعار صيانة وإعادة تأهيل أجهزة إنذار الحريق ﰲ
194
23
مباين البلدّية
اﳌوافقة عﲆ أسعار مأكوﻻت لزوم دورة تدريب ﴍطة اتحاد
195
23
وبلدّيات منطقة دير اﻷحمر
اﳌوافقة عﲆ أسعار لوحات موزاييك ﳌراحل درب الصليب لزوم
196
24
شارع اﳌدافن
اﳌوافقة عﲆ أسعار أعﻼم (لبناين – جيش – مختلف) لتزيني شوارع
201
24
البلدة ﰲ مناسبات مختلفة
اﳌوافقة عﲆ أسعار تشحيل حديقة سنا وصيانتها
202
25
اﳌوافقة عﲆ أسعار فرد تكسي هواء (عدد  )2وريشة تكسي
203
25
(عدد  )2لزوم الكمﱪسورات اﳌستعملة ﰲ مكتب اﻷشغال
اﳌوافقة عﲆ أسعار إيجار الطابق اﻷول من العقار /714الحازمية
204
25
ﻻستعامله صالة ﳌطاعم اﳌحّبة
إرساء التزام مركز الرعاية الصحّية اﻷولّية ﰲ العقار رقم /1759
215
26
الحازمية – منطقة بعبدا العقارّية عﲆ ﴍكة البقاع الجديدة
للمقاوﻻت ش.م.ل.
اﳌوافقة عﲆ عقد اتفاق بالﱰاﴈ مع مؤسسة جورج مرعي
216
26
للتعّهدات لزوم تصنيع وتركيب أشجار لزينة الشوارع مبناسبة عيد
اﳌيﻼد
اﳌوافقة عﲆ عقد نفقة لزوم تصليح شاشات  LEDضمن نطاق
217
26
البلدة اﳌستعملة من قبل البلدّية
اﳌوافقة عﲆ عقد نفقة لزوم أسعار إزالة ردميات وتنظيف قسم
218
26
من الطريق اﳌقفل تجاه بناية سانت ريتا ﰲ نيو مارت تقﻼ
اﳌوافقة عﲆ عقد نفقة لزوم تصليح جدران ورّش شوتكريت عﲆ
219
26
طريق قناطر زبيدة – السد
اﳌوافقة عﲆ عقد نفقة لزوم صيانة وتشحيل أشجار الزيتون ﰲ
222
26
مستديرات الحازمية وشوارعها
اﳌوافقة عﲆ عقد نفقة لزوم تركيب أعمدة وأجهزة إنارة عامة ﰲ
227
27
شارع مطعم البيشيه
اﳌوافقة عﲆ أسعار استحداث شبكة ﴏف صّحي بطول  150م ﰲ
246
30
طلعة شيبان وحاتم
اﳌوافقة عﲆ أسعار صيانة شاملة ﻷعمدة إنارة ضمن نطاق البلدة
247
30
(عدد )18
اﳌوافقة عﲆ عقد اتفاق بالﱰاﴈ ﻷعامل صيانة وتعزيل وتنظيف
253
32
أقنية شتوّية ضمن شوارع البلدة بطريقة غب الطلب
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القيمة
3.648.000
16.857.000

المتعّهد
Mediaform sal
بويكر

5.980.000

Katec

6.480.000

Pain d’or

14.742.000

مؤسسة إبداع
للديكور الصخري
رفيق فهد

18.500.000
3.824.000

توفيق أيب ناصيف
هيدرولك بارتس اكومبنت

7.500.000

ﴍكة نيو وان

4.687.000

 169.961.000ﴍكة البقاع الجديدة
للمقاوﻻت ش.م.ل.
 169.115.000جورج مرعي

19.750.000

غريد لﻼستثامر
والنﴩ ش.م.م
تعّهدات بيار أبو حبيب

8.010.000

19.850.000

قزحيا التكﲇ

19.305.000

Plant Index

19.712.000

مؤسسة بيار ياغي

19.762.000

الياس الطويل

11.388.000

عقيل نعامن

200.000.000
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<<

قرار 219

<<

قرار 2٤6

تصليح جدران ورّش شوتكريت
عﲆ طريق قناطر زبيدة – السد

<<

قرار 227

تركيب أعمدة وأجهزة إنارة عامة ﰲ
شارع مطعم البيشيه

استحداث شبكة ﴏف صّحي بطول  150م ﰲ
طلعة شيبان وحاتم
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تااتلنمانﱠفذة
مجّلة الحازمّية المقنراارا
سب

<<

قرار 201

<<

قرار 25٣

أعﻼم (لبناين – جيش – مختلف)
لتزيني شوارع البلدة ﰲ مناسبات
مختلفة

<<

قرار 216

تصنيع وتركيب أشجار لزينة
الشوارع مبناسبة عيد اﳌيﻼد

صيانة وتعزيل وتنظيف أقنية شتوّية
ضمن شوارع البلدة بطريقة غب الطلب
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الحازمّية في صور

المعّلم الكبير
المونسنيور طوبيا أبي عاد
بقلم رئيس مجلس بلدية الحازمية
جان الياس اﻷسمر
,¬JpGAÉ£©H ¬∏qdG ºµenôqc
¬JoGRÉ‚EG ºµJó∏qîa
áﬂÉ°T IkRQCG
,á«eRÉ◊G ïjQÉJ ‘
.á«qYôdGh Ió∏ÑdG
IOƒ©H ¿ƒaO Éj ∂pd ÉkÄ«æg
áeóN ó©H QqÉÑdG ∂æHG
¬d π«ãe ’ ¿mÉØJh á∏jƒW
.á«eRÉ◊G ÉjÉYQ ‘
,ƒg ™l°VGƒàe
...ΩGó≤e ølgÉc
,Ú°UQ ∞l≤qãe
...¬àaÉ≤ãH ≥l«ªY
!¬HOCÉH ¢lù∏°S ,õ«q‡ ÖljOCG
...ÒÑµdG Éæª∏q©e ƒg Gòg
...≥jó°üdGh ,ñC’G
OÉY »HCG É«HƒW Qƒ«æ°ùfƒŸG
.¬ëFÉ°üf ó≤àØæ°S …òdG
‘ QÉ°üa ...Éæ©e ¿Éc
ÉfôFÉª°V
!ÜqôdG QGƒéH ÒÑµdG º∏q©ŸG É¡jqCG ∂d ÉkÄ«æg

.ΩÉb í«°ùŸG
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الحازميـة

مضّوايةفيكم

