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كلمة الرئيس...
الحازمية  ...بتشوف حالك فيها!
تقرأون مجلة الحازمية ،وﻻ سيما التقارير
اﻹدارية حيث يتبّين لكم بأّن جميع
معامﻼتنا منجزة في الدوائر الرسمية؟
وبالتالي ﻻ توجد لدينا أّي معاملة عالقة،
كذلك اﻷمر بالنسبة لزمﻼئي أعضاء
المجلس البلدي الذين يتناوبون على
التواجد في قاعات القصر البلدي ليكونوا
على اتصال مباشر مع ابناء الحازمية
ومواطنيها ،يساعدونهم في معامﻼتهم
ويستقبلونهم في دارهم».
يبدو أّن صديقي لم يقتنع بعد ،فسألني
«أﻻ تتركون مشاريع مستترة في
أدراجكم تفاجئوننا بها؟» ،فأنهيت
الحديث قائًﻼ «وهل يوضع الحلم في
درج ويقفل عليه يا صديقي؟ الحازمية
المتطورة هي حلمنا جميعاً ،وﻻ يتحقق
إن لم نتشارك سوياً في صناعته ،فهلّم
للمشاركة في اللجان البلدية وفي تقديم
اقتراحاتكم لنكون سوياً يداً واحداً
تستكمل مسيرة الحازمية نحو العلى».
إّن الدعوة التي وجهتها لصديقي ،أرفعها
لكّل منكم ،تعالوا وانضموا الى لجان
العمل البلدي ،الشبابية والهندسية
واﻻستشارية ،تعالوا شاركوننا آراءكم
وتطلعاتكم ،فننقل معكم كّل حلم الى
مشروع يتحقق.
الحازمية ،كنا ونبقى أهًﻼ لها ،ﻷننا نهتّم
بشبابها وشيبها ،ولها وحدها ننتمي!

استوقفني أحد اﻷصدقاء ،يسألني «ماذا
بعد؟ لقد حققتم الكثير الكثير ،ماذا بقي
لكم بعد لتنجزوه؟» ،فابتسمت
وصارحته «ما دامت الشمس تشرق
سنبتكر مشاريع تحاكي التطّور ،تحترم
تطلعات الشباب ،تقّدر أعمال الكبار،
لتبقى الحازمية مدينة نموذجية رائدة
ومدينة العراقة والتطور بحق».
وها نحن اليوم نهنئ مستمثراً جديداً
بافتتاح مشروعه على مدخل الحازمية
التجاري ،وندعم طﻼب الجامعة اللبنانية
مستمعين الى تطلعاتهم الرياضية
واﻹنمائية للمجمع الرياضي والدرج
اﻷثري مقدمين لهم كل دعم مادي
ومعنوي ،نكّرم كبيراً من الحازمية الرسام
الكاريكاتوري ملحم عماد الذي امتاز
برسوماته الساخرة بذكاء ،ندّشن لوحات
موزاييك تمثل مراحل اﻵﻻم اﻷربعة عشر
في شارع المدافن ،نشارك الرعايا
احتفاﻻت الطقوس الدينية ،نشّد على
ايدي اللجان الشبابية ونفتح لهم المجال
لتقديم مشاريع حيوية تزخر بطاقتهم
وطموحهم.
وإن ننسى ،فﻼ ننسى الشق اﻹنساني
واﻹجتماعي ،وهو اﻷمر الذي يمّيز
بلديتنا ،فنحن نصغي ﻻحتياجات الناس،
ونقّدم لهم ﻻ المساعدة ،بل الدعم
لتخطي الصعوبات.
ضحك الصديق ،وقال «أﻻ تبعدكم كبرى
المشاريع التي تقومون بها عن خدمة محّبتي
المواطنين اليومية؟» ،فأجبته بثقة« ،أﻻ جان الياس اﻷسمر

جان الياس اﻷسمر
رئيس مجلس بلدّية الحازمية

ما دامت الشمس
تشرق سنبتكر مشاريع
تحاكي التطّور ،تحترم
تطلعات الشباب ،تقّدر
أعمال الكبار ،لتبقى
الحازمية مدينة
نموذجية رائدة ومدينة
العراقة والتطور بحق
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إفتتاح
نادي
المحبة

رئيس وأعضاء المجلس البلدي مع اﻷب مجدي عﻼوي ،اﻷب ميشال كيروز ،اﻷب بسام سعد والسيدة حنان الهبر
مسؤولة مكتب التنمية المحلية

اﻷب مجدي عﻼوي مع الرئيس جان الياس اﻷسمر

الدرع المقدمة الى الرئيس جان اﻷسمر

«سنعمل مع كل الجهات اﳌعنّية
ليكون لكم نادياً ،يفتح أبوابه
خصيصاً لكم ،يستقبلكم ،ويهتم
ب ك م  . . .ﻷ ن ن ا ن ه ت م ف إ ن ن ا ن ن ت مي ! »

هذا كان وعد رئيس اﳌجلس البلدي ﰲ الحبل بﻼ دنس (مار روكس) ،مارت تقﻼ،
الحازمية ،السيد جان الياس اﻷسمر ،وحركة الشبيبة اﻷرثوذكسية.
خﻼل حفل «كبارنا» ﰲ كانون اﻷول من
العام 2016؛ وبالفعل بدأ العمل الجّدي وللغاية ،عقدت اجتامعات متتالية مع
من خﻼل مكتب التنمية اﳌحلية ﰲ اﳌعنيني لتنسيق العمل ،وكانت اﻹعﻼمية
البلدية ،بالتنسيق مع اﻷب مجدي مرياي عيد قد بادرت لدعم هذا اﳌﴩوع
عﻼوي (جمعية سعادة السامء) ،من خﻼل تقديم مجموعة من أدوات
وبالتعاون الكلـّــي مع الجمعيات اﳌطبخ اﻷولّية ليصار اﱃ استعاملها ﰲ
اﳌدنية واﻷهلية ﰲ البلدة ،وأخويات «مطعم اﳌحبة».
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الرؤيا الثاقبة
والتخطيط
للمستقبل هي
ضمانة للنجاح
واﻹستمرارية

ساميا خليل – ريما بربريان – الرئيس جان اﻷسمر – اﻷب مجدي عﻼوي – سيلفا فغالي – د .ناديا اﻷسمر – لور صفير

وبعد تجارب عديدة مع سّيدات اﳌجتمع
اﳌدين ﰲ البلدة ،افتتح «مطعم اﳌحبة»
ابوابه وسط الحازمية يوم الخميس ﰲ
 ،2018/1/18وقد أثنى الحاﴐون عﲆ
رقّي القاعة ،والخدمة اﳌمّيزة ،والطابع
العائﲇ.
شكر اﻷب مجدي عﻼوي جهود اﳌجلس
البلدي بشخص رئيسه ،سيام وأّن

الحازمية هي التي بادرت بالطلب إليه
مباﴍة العمل وأّمنت القاعة وكل
اﳌستلزمات ،وهي بادرة ايجابية وغري
مسبوقة ﰲ لبنان ،كام أثنى عﲆ حسن
التنظيم والدعم الﻼمتناهي الذي لقيه ﰲ
الحازمية ،وقّدم درعاً تكرميية للرئيس
جان اﻷسمر.
أما رئيس مجلس بلدية الحازمية ،السيد
جان الياس اﻷسمر فقد شكر كّل من

ضّحى بوقته وجهده وعمله للوصول اﱃ
النتيجة الحالية ،مشرياً اﱃ أّن «العمل
اﻹجتامعي ينبع من القلب ويتكّلل
باﳌحبة ،وهذا ما ميّيز سيدات الحازمية
اﳌندفعات عﲆ الدوام لتقديم اﻷفضل ﰲ
كّل اﳌيادين» ،وقد توّجه بالشكر اﱃ
زميﻼته ﰲ اﳌجلس البلدي السيدات
سيمون عرياين ،سيلفيا دعيبس و نادين
ابو صاﰲ اللوايت مل تبخلن بأّي جهد
العدد  - 43الفصل 2018 - 1
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العمل اﻹجتماعي ينبع من القلب ويتكّلل بالمحبة ،وهذا
ما يمّيز سيدات الحازمية المندفعات على الدوام
لتقديم اﻷفضل في كّل الميادين

بعض النشاطات مع كبار البلدة ،ﻷن اﳌجتمع ﰲ الحازمية ،منها الحديقة العامة
الهدف هو اﻹجتامع معهم ،واللقاء بهم ،تحت الجسور مبساحة تقارب  10.000م
ولذلك سيحﴬ يومياً أعضاء من اﳌجلس ومركز الرعاية الصحية الذي سيقّدم
البلدي اﱃ هذا النادي ،نادي اﳌحبة.
خدمات طبّية مجانية بجودة عالية.

ﻹنجاح هذا الحلم ،وخّصص مسؤولة
مكتب التنمية اﳌحلية ﰲ البلدية السيدة
حنان الهﱪ بلفتة شكر وتقدير ،معتﱪاً أن
الرؤيا الثاقبة والتخطيط للمستقبل هي
ضامنة للنجاح واﻹستمرارية ،وشّدد عﲆ
أّن اللقاءات ستكون متتالية ﰲ هذا كام أعلن الرئيس جان اﻷسمر عن سلسلة وبذلك ،تؤكد الحازمية مرة أخرى أنـّـها
النادي ،وبشكل يومي خﻼل اﻷسبوع ،مشاريع مستقبلّية سيصار اﱃ انجازها رائدة ﰲ العمل اﻹجتامعي واﻹنساين،
لتبادل أطراف الحديث والغداء ومشاركة خﻼل العام الحاﱄ ،تهّم مختلف فئات وأنها مدينة «بتشوف حالك فيها!»

2
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مجّلة الحازمّية مشاريع التعاون مع الجامعة اللبنانية

مشاريع
التعاون
مع الجامعة
اللبنانية

كانت كلمة ترحيب لرئيس المجلس
البلدي شّدد فيها على الدور اﻷساسي
للشراكة مع الشباب ،الذين بهمتهم
ينقلون أحﻼمهم الى طاولة المجلس
البلدي أي طاولة القرار والمشورة
الصائبة ،وبعد أن شكر جميع المعنيين

استكامًﻻ للﱪوتوكوﻻت اﳌوقعة بني بلدية الحازمية والجامعة اللبنانية ،والتي
تعتﱪ خطوة رائدة لدعم الشباب اللبناين ،احتفلت بلدية الحازمية بالفائزين،
وسّلمهم رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس اﻷسمر الجوائز النقدية التي
فازوا بها ،بحضور عميد كلية الفنون الجميلة والعامرة الدكتور محمد حسني
الحاج ،ومدير الكلية ﰲ الفرع الثاين الدكتور انطوان ﴍبل ،الدكتورة
كريستيان صفري (رئيسة قسم الهندسة اﳌعامرية) ،السيدة ماغي حاتم (رئيسة
قسم الهندسة الداخلية ﰲ الجامعة) ،الدكتور رجا السمراين ،والدكتورة إلسا
غصوب عرموين (رئيسة قسم الفنون التشكيلية وعرابة هذا اﳌﴩوع)،
والسيدة حنان الهﱪ (مسؤولة مكتب التنمية اﳌحلية ﰲ بلدية الحازمية).

من اساتذة ودكاترة وطﻼب ،ختم قائًﻼ:
«نعدكم بأّن هذه المشاريع هي باكورة
العمل والتنسيق مع الجامعة اللبنانية،
وسيلحق به مشاريع تجميلّية عديدة
لتبقى حازمّيتنا منارة للبلدات! نعدكم
بأّن العﻼقة بيننا لن تنتهي مع نهاية هذا

المشروع ،بل ستتوطـّــد لنخلق فرص
عمل جديدة لكم عند التنفيذ ،الذي
نأمل أن يكون قريباً بعد استكمال
الملفات اﻹدارية والقانونية الﻼزمة!»
وبذلك تؤكد الحازمية مجدداً إلتزامها
بشعارها «خطوة نحو المستقبل».
العدد  - 43الفصل 2018 - 1
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رئيس المجلس البلدي ودكاترة الجامعة اللبنانية يحتفلون بالفائزين

الطﻼب المتفوقين بصورة تذكارية في القاعة العلوية حيث تّم عرض مشاريعهم
|8
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وقد جاءت النتيجة على
الشكل التالي:

فئة المجّمع الرياضي

المرتبة اﻷولى،الفريق المؤلف من
الطالبتين
كالين روبير الخوري  -ايستال وليد نعمان
المرتبة الثانية،الفريق المؤلف من
الطﻼب التالية أسماؤهم:
غدي زياد الحايك  -سالم عبدو الشدياق
 جاد أنطوان حرب  -شربل سمير شربلالمرتبة الثالثة ،الفريق المؤلف من
الطﻼب التالية أسماؤهم:
بول بيار ابي هيﻼ – كيفن فهد قديس –
رواد فادي كوركيس كنعان
فئة درج مارت تقﻼ
المرتبة اﻷولى ،الفريق المؤلف من
الطﻼب التالية أسماؤهم:
فاطمه حسين ابراهيم – جاد جان الملك
– ميسا سامي بو حيدر – انطوني فارس
مزرعاني
المرتبة الثانية ،الفريق المؤلف من
الطﻼب التالية أسماؤهم:
سيرين ملحم سليمان – ماريا ميﻼد عواد
– اندرو جورج فياض
المرتبة الثالثة ،الفريق المؤلف من
الطﻼب التالية أسماؤهم:
عبير سامر ابو الحسن  -محمد غسان
المقهور – حنان غسان جبري
العدد  - 43الفصل 2018 - 1
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الحازمية :مدينة اﻻستثمارات

افتتاح CITY WLAK

رغم كل اﳌشاكل السياسية واﻷمنية،
ورشة النهوض اﻹقتصادية تبقى من
اﻷوليات .فقد تّم افتتاح اﳌجّمع
التجاري الـ «سيتي ووك-
 »CityWalkﰲ الحازمية (يوم
اﻷربعاء ﰲ  )2018/1/31الذي
سيقدم تجربة فريدة من نوعها
ترتقي اﱃ اعﲆ اﳌستويات ،إذ يشّكل
مركزاً نابضاً بالحياة والوجهة اﳌثالية
للقاءات اﻹجتامعية واﻹقتصادية.
 | 10العدد  - 43الفصل 2018 - 1

حضر اﻻفتتاح أكثر من  800شخص من
بينهم نخبة من الشخصيات السياسية
والفنية واﻹجتماعية واﻹعﻼمية .وقد
تخلل الحفل عروضات فنية عدة.
وفي كمة لرئيس بلدية الحازمية السيد
جان الياس اﻷسمر الذي كان حاضراً،
قال« :يشهد سكان الحازمية من جديد
من خﻼل هذا المجمع تحّول المنطقة
إلى مركز رئيسي لﻸنشطة اﻻجتماعية
والترفيهية ،باﻻضافة لﻸهمية السياحية
والتجارية لهذا المشروع».
وفي هذه المناسبة قال السيد حسين
سبيتي ،أحد مؤسسي المشروع« :من
خﻼل هذا المجمع ،نحن نسعى إلى
إعادة تنشيط اﻻقتصاد وتعزيز قدرات
الشباب ،ونقوم بابتكار رؤية راقية أكثر
للبنان لنحّقق إنجازاً جديداً في مجال
تطوير المراكز التجارية» .وأضاف:

«هذا المشروع سيوفر للشباب اللبناني
فرصاً تجعلهم يؤمنون بلبنان وببناء
مستقبلهم في البلد».
أما السيد محمد كﻼكش ،أحد مؤسسي
المشروع ،فقال« :لطالما اعتبرنا لبنان،
الذي نؤمن به ،بلد اﻹزدهار والفرص
بغض النظر عن الظروف اﻹقتصادية
الصعبة التي كان وما زال يمر بها لبنان».
يضّم مشروع  CityWalkعدداً من

المطاعم الفخمة ،وهيLiwan :
 Seafoodو Le RougeوRock’n
وSquare
وTri-S
Rumps
Cafeو Square Kidsو ،Eye Seeإضافًة
إلى  SPA Sugarmeللنساء والرجال.
يذكر أن شركة  SHPRلصاحبها اﻻعﻼمي
سعيد حريري نظمت هذا الحدث ،أما
شركة  Sky-Highلصاحبتها اﻻعﻼمية
السي بّدور فكانت المسؤولة عن
العﻼقات العامة واﻹعﻼم.
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مجّلة الحازمّية

<<

تكريم

تكريم ملحم عماد في ذكراه اﻷولى
«الحازمية ،تكبر بأبنائها ومبدعيها»!

رئيس المجلس البلدي في الحازمية جان الياس اﻷسمر ،نائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش ،اﻷب طوني خضرا وعائلة الرسام الكاريكاتوري ملحم عماد

غّص القﴫ البلدي ﰲ الحازمية ،يوم الخميس
 ،2018/3/15مبجموعة من اﻹعﻼميني
واصحاب الكلمة والفعاليات ،الذين حﴬوا
للمشاركة باﻹحتفال التكرميي الذي أعّدته
بلدية الحازمية للرسام الكاريكاتوري ملحم
عامد (ابن الحازمية ،اﳌتجذر من دير اﻷحمر).

عائلتا اﻷسمر وعماد
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المستشار اﻹعﻼمي في بلدية الحازمية روي حرب مفتتحاً الحفل
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مجّلة الحازمّية اللجان الشبابّية

اللجان الشبابّية

<<
عيد العشاق
احتفل منسقو اللجان الشبابية في
بلدية الحازمية بعيد المحبة على
طريقتهم ،حيث وزعوا الهدايا
وتقاسموا الحلوى واﻷلعاب،
ونشروا جّواً من الفرح ،ووعدوا أن
تكون هذه الخطوة بداية ﻹقامة
نشاط كبير لمناسبة حلول الربيع.

شربل كميد – مايا حاتم – جويل بو خليل – روي حرب – ريما السمرا – تاتيانا عطالله – بشاره الغاوي

تاتيانا عطالله – روي حرب – مايا حاتم – ريما السمرا – جويل بو خليل –
بشاره الغاوي – شربل كميد

<<
توزيع معايدات
الفصح

اللجان الشبابية تحتفل بعيد الفصح
وقد وّزع بعض من أفرادها الهدايا على
عدد من العائﻼت مع محبة المطربة
سميرة توفيق ورئيس مجلس بلدية
الحازمية السيد جان الياس اﻻسمر.
ايلي الشامي – جورج بني – مايا حاتم – روي حرب
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<<

عيد اﻷمهات

احتفلت بلدية الحازمية بعيد اﻷمهات على طريقتها الخاصة
بداية في نادي المحبة ،حيث اجتمع المجلس البلدي وعدد
من أمهات البلدة بدعوة من سيدات اللجنة الثقافية وعلى
رأسهّن السيدة سيلفيا دعيبس ،بحضور كهنة رعيتي مار
روكس ومارت تقﻼ ،تخّلل حفل الغداء تشديد الرئيس على
أّن نادي المحبة يفتح أبوابه لجميع الحازميين ،اﻷبناء
والسكان ،ليكون ملتقى لكبار البلدة من دون قيد وﻻ شرط،
فهذا النادي ،كما الحازمية ،يفتح أبوابه للجميع.
الى ذلك ،قامت اللجان الشبابية في الحازمية ،بمبادرة من
شربل ريمون كميد ومتابعة من مايا جورج حاتم ومشاركة
عدد من شابات وشبان البلدة الذين قاموا بزيارة مجموعة
من اﻷمهات اللواتي تمّر بحالة خاصة ،فمنهّن أمهات شهداء،
ومنهّن أمهات فقدن أبنائهّن ،ومنهّن من حرمتهّن الطبيعة
من نعمة اﻷمومة.
ومع تزامن عيد اﻷم وحلول فصل الربيع ،اعتبر الرئيس
اﻷسمر أّن ربيع كّل منزل يبدأ بسيدته ووالدته ،وتمنى أن
تبقى الحازمية مدينة «بتشوف حالك فيها»!
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مجّلة الحازمّية نشاطات

<< اليوم الطبي مع مستشفى Bellevue

جورج مهنا – د .ناديا اﻷسمر – لور صفير – ساميا خليل – وفاء اﻷسمر – د .ساندرا اﻷسمر  -جوزف النبي

الرئيس جان اﻷسمر والسيدة حنان الهبر يتابعان تسهيل معامﻼت الوافدين

فريق عمل مستشفى Bellevue

د .ساندرا اﻷسمر تتابع الملفات
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استضافت بلدية الحازمية بالتعاون مع
مستشفى ومركز  Bellevueالطبي ،حملة
توعية حول مرض السكري ﰲ القﴫ البلدي،
يوم السبت الواقع فيه  ،2018/3/10وقد
شملت الخدمات اﳌجانية اﳌقدمة خﻼل
الحملة فحص مخزون السكري ،ونسبة السكر
ﰲ الدم ،ضغط الدم ،تخطيط القلب ،فحص
العيون ،إرشادات عن التغذية الصحية وعن
اﻷدوية ،وﰲ حال كان اﳌريض مصاباً بداء
السكري أو عرضة لﻺصابة سيحصل عﲆ بطاقة
معاينة مجانية ﰲ اﳌستشفى.
وبذلك ،تؤكد الحازمية مجدداً أّن اﻹهتامم
اﻷول هو ﻷبنائها ،لصحتهم ،ولتبقى «تشوف
حالك» مبدينتك الرائدة.

د .ناديا اﻷسمر تشرف على الفحوصات

<<

موزاييك اﻵﻻم
شارع المدافن

بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس بلدية الحازمية
الشيخ يوسف حبيش ،تّم استدراج اسعار وتنفيذ اربعة
عشر لوحة موزاييك في شارع المدافن بالحازمية ،تمثل
مراحل درب الصليب ،وقد تّم تبريكها يوم الجمعة
العظيمة خﻼل المسيرة المنظمة من قبل كهنة رعية
مار روكس في الحازمية والتي شارك فيها مجموعة
كبيرة من المؤمنين.
اعتبر الرئيس جان الياس اﻷسمر أّن مدافن البلدة هي
البيت اﻷبدي الذي يجمع جميع الحازميين ،هناك
اﻷهل واﻷصدقاء ،وﻻ بّد أن يكون الشارع المؤدي اليها
راقياً يليق بمن سبقونا الى دنيا الخلود ،موجهاً شكره
الى نائب الرئيس على الجهد ومتابعة التنفيذ حيث
جاءت النتيجة باهرة وملفتة.
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مجّلة الحازمّية قّداس إحتفالي

الفصح
في رعية مار روكس

اﻷب ميشال كيروز كاهن رعية مار روكس مع الفرسان والطﻼئع

شربل النبي يقرأ رسالة الفصح
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تقديم القرابين

في رعية مارت تقﻼ

اﻷب روني معتوق – اﻷب جورج بدر – ميﻼد اﻷسمر – الرئيس جان اﻷسمر – المحامي لبيب حرفوش

خميس اﻷسرار في مارت تقﻼ
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مجّلة الحازمّية

التقرير اﻹداري

التقرير اﻹداري  ...معامﻼتنا باﻷرقام
اﳌعامﻼت الصادرة (الفصل )2018/1
محﴬ جلسة مجلس بلدي
قرارات مجلس بلدي
قرارات إدارّية
معامﻼت صادرة إﱃ الدوائر الرسمّية
مختلف
طلبات – دعوات – رسائل شكر – تعاميم –
إنذارات – مراسﻼت – إعﻼنات

2018/1
3
٥٥
6
11

2018/2
٤
16
3
1٩

2018/3
٤
26
٥
8

اﳌجموع
11
11٤
1٩
٥1

3٥

20

٤0

٩2

اﳌعامﻼت الواردة (الفصل )2018/1
معامﻼت اﳌواطنني :منجزة ومسّلمة
معامﻼت اﳌواطنني :قيد اﻹنجاز
رخص بناء
رخص إسكان
طلبات مساعدات إجتامعّية
تعاميم واردة من الوزارات
مختلف
عرض أسعار  -مراسﻼت  -مأذونيات -
اعﱰاضات  -شكاوى وغريه

2018/1
1٤٧
1
30
30

2018/2
1٤6
3
1
2
٥3
٤٥

2018/3
102
٤
63
11٥

اﳌجموع
3٩٥
٧
1
3
1٤6
1٩0

110

٩٥

6٧

2٧2

عدد العائﻼت التي ُقﱢدمت لها مساعدات إجتامعّية

قيمة اﳌساعدات اﻹفرادّية
اﳌساعدات التي ُقﱢدمت إﱃ جمعيات وأندية ورعايا
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 99عائلة
 38،410،000ل.ل.
 72،000،000ل.ل.

مجّلة الحازمّية

التقرير المالي

التقرير المالي
الــواردات
266,٩83,000
رسم عﲆ القيمة التأجريية  ،غري سكن
11٤,٩٤٧,000
رسم صيانة اﳌجارير واﻻرصفة
1٥0,000
رسم الﱰخيص لﻼعﻼن الدائم واﳌؤقت
3,٥٥6,000
رسم الﱰخيص بالبناء
180,000
رسم استعامل اﻻمﻼك واﳌنشآت العامة للبلدية
رسم إنفاق ﰲ وجوه محددة  10 %لصالح التجهيزات 3٥6,000
1٧2,000
رسم إنشاء مجارير وارصفة
200,000
رسم اﻻستثامر ﻻماكن اﻻجتامع واندية اﳌراهنات
663,000
رسم اﻻستثامر لﻼعﻼن الدائم
18,600,000
الرسم النسبي عﲆ اﳌزايدات
160,000
رسم اعطاء البيانات واﻻفادات والدروس الفنية
18٩,306,000
عﻼوة عﲆ قيمة اجور اﳌخابرات وبدل اﻻشﱰاك
1,٧٤1,386,000
الحصة العائدة لدعم اﳌوازنة
٧,٥63,000
الغرامات
1,3٤8,000
رسم التعمري مع غرامة التأخري
محسومات الﴫف من الخدمة  /مثن دفﱰ ﴍوط 12,٩٤٤,000
2,3٥8,٥1٤,000
اﳌجموع

رصيد بلدّية الحازمّية لدى مﴫف لبنان كام
ورد ﰲ 2018/3/31
بلغ  2٥.٥00.836.8٧3ل.ل

النفـقــــات
200,138,000
رواتب اﳌوظفني
٧٤,068,000
اجور اﻻجراء
1٩3,320,000
اﳌكافآت والتعويضات والتقدميات اﳌختلفة
11,1٧٤,000
اللوازم
11,٧00,000
بدﻻت اﻻيجار والخدمات اﳌشﱰكة
2,٧٧٧,000
اﳌخابرات الهاتفية والﱪيد والﱪق
1٥,100,000
نفقات ادارية اخرى
32,٤31,000
التجهيزات
26,82٧,000
صيانة التجهيزات واﻻليات
٧,٧0٥,000
النظافة العامة
2٤٥,000
صيانة اﳌباين
10٤,٥٩٤,000
ﴍاء اﻻليات
1,16٥,000
مكافحة الحﴩات
3,38٥,000
لوازم التنظيفات
1٩,30٩,000
اﳌحروقات
3,100,000
بدﻻت استهﻼك الكهرباء
3٩,٥٥٤,000
صيانة الطرق العامة
2,8٧٥,000
صيانة شبكة اﳌياه
2,٩٥٧,000
صيانة شبكات اﻻنارة العامة
13,٥00,000
إنشاء شبكات اﳌجارير
1٥,000,000
إنشاء الطرق العامة واﻻرصفة واﻻقنية
1,800,000
إنشاءاﳌﻼعب واﳌسابح
8,6٧6,000
إنشاءات أخرى
10,010,000
مساعدات اﳌعوزين
٩,000,000
اﳌساهمة ﰲ النشاطات الثقافية
3,000,000
اﳌساهمة ﰲ النشاطات اﻻجتامعية
8,٧٩8,000
اﻻستقباﻻت
13,0٥0,000
اﻻحتفاﻻت واﳌهرجانات
رسم الدعاوى واﻻحكام واﳌصالحات واتعاب اﳌحاماة 1,٤00,000
2٥0,000
رديات
3,8٩8,000
نفقات التأمني
21,121,000
اﳌصاريف اﻻخرى غري اﳌلحوظة
861,٩2٧,000
اﳌجموع
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مجّلة الحازمّية مناسباتنا

1
قداس المعايدة السنوي

السيدة سيلفيا دعيبس عضو مجلس بلدية الحازمية مكّرمة من قبل سيادة المطران
موسى الحاج واﻷب جورج صدقة

ترأس سيادة المطران موسى الحاج،
راعي أبرشّية حيفا واﻷراضي المقّدسة
المارونّية ،قّداس المعايدة الّسنوي في
المعهد اﻷنطوني ،مساء الّسبت  6كانون
الّثاني  .2018عاون سيادة المطران اﻷب
جورج صدقة رئيس دير مار أنطونيوس
والمعهد واﻷب المدّبر نادر نادر واﻷب
وسام حرب مدير المعهد واﻷب القّيم
بيار صفير.
حضر القّداس عدد من اﻵباء اﻷنطونيين
من قدامى المعهد ،ورئيس بلدّية
الحدت السّيد جورج عون ،ووفد من
كشافة اﻻستقﻼل ،وحشد من القدامى
واﻷصدقاء ولجنة اﻷهل واﻷساتذة.
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بعد اﻹنجيل ،ألقى سيادة المطران
موسى الحاج عظة وجدانّية ،استذكر
فيها أّيامه وذكرياته في المعهد ،واعتبر
أّن ما وصل إليه اليوم هو بفضل جهود
معّلميه اﻵباء واﻷساتذة ،وشكر كّل
القّيمين والعاملين في المعهد ،وسأل
الّرب أن يحفظ الّرهبانّية اﻷنطونّية
ويبارك الّدعوات الجديدة.
بعد القّداس ،كّرم اﻷب الّرئيس جورج
صدقة ،جرياً على عادته ،بعض
الشخصّيات التي لها عﻼقة بالمعهد ودير
مار أنطونيوس ،فكانت لفتة تكريم
ووفاء لسيادة المطران موسى الحاج
والمهندس لويس النّوار والّشيخ سامي

الهاشم والمهندس الّدكتور بيار جدعون
واﻷب جورج معتوق والسّيدة سليفيا
دعيبس واﻷستاذ أنطوان مطر والسّيدة
لينا حلو والسّيد إيلي رزق الله والسّيدة
مايا اﻷسمر القّصيفي والسّيد جو بستاني
والدكتور أنطوان درزي والسّيدة هدى
عيراني والمحامية جومانا سليﻼتي واﻷب
شكري الخوري واﻹعﻼمّية رانيا دياب.
وفي الختام ألقت المحامية اﻷستاذة
جومانا سليﻼتي كلمة شكر استهّلتها
كاﻵتي« :إذا أردت أن تتعّرف على قوم
عّرج على مدارسهم ففيها تقرأ تاريخهم
وتتعّرف على حضارتهم وتستشرف
مستقبلهم».

2
عيد اﻷمهات في نادي المحبة
احتفلت سيدات الحازمية بعيد اﻷم في نادي المحبة بحضور
رئيس المجلس البلدي والسادة اﻻعضاء ،حيث تمّيز اللقاء
باﻷجواء العائلية المحّببة.
شّدد الرئيس على أّن نادي المحبة يفتح أبوابه لجميع ابناء
الحازمية وسكانها ،من دون اّي تفرقة أو تمييز ،متنياً أن يبقى
هذا النادي ملتقى حضارّياً للحازميين.

الرئيس جان الياس اﻷسمر متوسطاً عقيلته د .ناديا اﻷسمر واعضاء المجلس البلدي
سيلفيا دعيبس  -عبده النجار – عادل مونس

فرحة اﻷمهات

3
زيارة سفير
الباراغواي
زار سفير الباراغواي الرئيس
جان اﻷسمر وقد تّم طرح
مشاريع تعاون مثمرة تنفذ
في المستقبل القريب.
الرئيس جان اﻷسمر متوسطاً
سعادة سفير الباراغواي
والسيدة نتالي مسعد
والسيدة حنان الهبر
العدد  - 43الفصل 23 | 2018 - 1

مجّلة الحازمّية مناسباتنا

4

اجتماع مع اﻻب خضره

اجتمع رئيس مجلس بلدية الحازمية السيد جان الياس
اﻷسمر مع الهيئة الشبابية في اتحاد بلديات ساحل
المتن الجنوبي ومسؤوﻻت مكاتب التنمية
المحلية في بلديات ساحل المتن
الجنوبي ،برئيس ومؤسس جمعية
ﻻبورا اﻷب طوني خضره ،في مكتب
الرئيس بالقصر البلدي ،وتّم التداول
في كيفّية اﻻستفادة من خبرة اﻷب
خضره في السياسات والمشاريع
اﻹقتصادية والوظيفية الشبابية ،من
اجل بلورة اﻷفكار والتعاون قريباً.

 5جوائز Robotics
Robotics Vex national competiton NDU-Louaize

اضافة الى سعيه المعهود الى تطوير التربية في لبنان
والمبادرات العديدة التي اطلقها في هذا المجال ﻻسيما ورشة
الفروض المدرسية في عيون جديدة وحملة ليلة للعيلة الوطنية
بالتعاون مع وزارة التربية ،وبعد ان ُعرف بادارته احد ابرز
المراكز التعليمية في الحازمية المتخصصة في المرافقة التربوية
والعلمية للتﻼميذ ،حصد كريوشندو بطولة لبنان في الروبوت
ضمن سبع جوائز إمتياز تتوجت بها تضحيات اعضاء فرقه الثﻼثة
المشاركة والتي تضم تﻼمذة من مختلف مدارس الحازمية
والمناطق المجاورة .بنتيجة ذلك تأهلت فرق الثﻼثة لتمثيل
لبنان في بطولة العالم التي تنظم في كنتكي في الوﻻيات
المتحدة اﻷمريكية.
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6

زيارة معرض
بيار صادق

الرئيس جان الياس اﻷسمر

الشيخ يوسف حبيش –
نائب الرئيس

7

الرئيس جان الياس اﻷسمر ونائبه الشيخ يوسف حبيش يتوسطان اعضاء المجلس البلدي عبده النجار -
اندريه الشامي – هوفل بربريان – سيلفيا دعيبس  -اسعد كنعان – م .سليم صقر

زيارة تﻼمذة اﻻنطونية

التﻼميذ يقدمون الورد لرئيس المجلس البلدي السيد جان الياس اﻷسمر
ومفوض الشرطة شربل النبي والمعاون خليل ابو صافي

التﻼميذ في صورة تذكارية بمسرح القصر البلدي مع اﻷخت دﻻل رزق الله،
والمستشار اﻹعﻼمي في البلدية روي حرب وأساتذتهم

زار وفد من تﻼمذة الصف الخامس متوسط  GRADE ٥في
ثانوية السيدة للراهبات اﻷنطونيات (الحازمية  -الجمهور) مبنى
القصر البلدي حيث كان بانتظارهم رئيس المجلس البلدي السيد
جان الياس اﻷسمر وعدد من اعضاء المجلس البلدي والمستشار
اﻹعﻼمي في البلدية ،وكانت لهم جلسة عمل مع الرئيس سألوه
فيها عن مختلف اﻷمور التي تعنيهم من بينها اﻷمن والسﻼمة
المرورية والمشاريع الحيوية والثقافية ،وبعدها قاموا بجولة في

القصر البلدي حيث اطلعوا على اﻷرشيف والمكننة والمسرح،
واستضافتهم هيئة ادارة الكوارث التي كانت منعقدة بضيافة
البلدية ،واستفسروا من الصليب اﻷحمر على كيفية استباق
اﻷزمات.
وقد أّكد الرئيس جان الياس اﻷسمر على أهمية اﻹستثمار في جيل
الشباب لتبقى المدن والبلدات اللبنانية مفعمة بالحياة والتطور،
كما هي حال الحازمية مدينة العراقة والتطور.
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سبإاتحنتافالي
مجّلة الحازمّية قمّدنااس

8
افتتاح محل

JuST FOR HIM
الرئيس جان اﻷسمر مع السيدة روﻻ عباس
والدعاء بالنجاح

المجلس اﻹستشاري محتفًﻼ بزميلته

9
استضافة
معرض
سري ﻻنكا

روﻻ عباس  -نجﻼ وهبه – روي حرب

لمناسبة العيد السبعين لجمهورية سريﻼنكا الديمقراطية اﻹشتراكية ،استضافت بلدية الحازمية معرضاً للفنان
ناجي جلخ بعنوان  ،Entre ﬁel et cielجاء برعاية وحضور سفيرة سريﻼنكا في لبنان وعدد من الشخصيات،
وقد كانت كلمة لنائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش رّحب فيها بالحضور ،مثّمناً غالياً مبادرة الرئيس جان
اﻷسمر بفتح قاعات البلدية ﻻستضافة اﻷعمال الفنية والثقافية لما له من أثر ايجابي يؤدي الى اﻻنفتاح على
اﻵخر في عصر العولمة ويظهر صورة الحازمية التي أصبح أكبر من مدينة.
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لحالتمفانلﱠفيذة من الغير
شغا
سإ
مجّلة الحازمّية اقﻷّدا

<<

م القراراتا المنﱠفذة من الغير
ﻻئحة بأه ّ

رقم الجلسة التاريخ

المتعهد

رقم القرار

الموضوع

القيمة

2

2018/1/18

٤8

إنشاء قطاعة لتﴫيف مياه اﻷمطار
جنب مستديرة وزارة اﻷشغال – مارت
تقﻼ – الحازمية

1٥.000.000

3

2018/1/2٥

٥٤

إنشاء قطاعة لتﴫيف مياه اﻷمطار
خلف كنيسة القيامة – نيو مارت تقﻼ
 -الحازمية

20.000.000

٤

02-6-2018

6٥

انشاء شبكة قساطل ﴏف صحي ﰲ
نيو مارت تقﻼ (من كنيسة القيامة
ولغاية الصليب اﻷحمر الدوﱄ)

13.٥00.000

10

2018/3/22

83

استحداث شبكة ﴏف صحي ﰲ ساحة
مارت تقﻼ (جنب بناية ياسمني) بطول
 ٥0مﱰ

8.٥00.000

10

2018/3/22

8٤

انشاء درابزين حديد بطول  ٧0مﱰ مع
قواعد باطون ﰲ نيو مار تقﻼ (تحت
بنايات مدلج)

1٧.٥88.000

عقيل نعامن

11

2018/3/2٩

٩8

انشاء قطاعة لتﴫيف مياه اﻷمطار
ﰲ مارت تقﻼ – شارع جبور – حبيقه

16.000.000

قزحيا التكﲇ

11

2018/3/2٩

٩٩

نقل موقع خط ﴏف صحي من مكان
اﱃ آخر بسبب تحطمه واﻷﴐار
البيئية التي يسّببها ﰲ اﳌنحدر الواقع
بني مارت تقﻼ (بناية ميشال سعد)
وطريق الزحيام

1٩.٩00.000

11

2018/3/2٩

101

نزع اعمدة كهربائية خشبية وحديدية
غري صالحة وغري مستعملة ضمن
نطاق البلدة بالكامل

1٩.٩80.000

قزحيا التكﲇ

قزحيا التكﲇ

بيار ابو حبيب

بيار ابو حبيب

بيار ابو حبيب

بيار ياغي
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مجّلة الحازمّية أشغالنا  -توثيق القرارات

<<

قرار 48

<<

قرار 65

قطاعة لتﴫيف مياه اﻻمطار جنب
مستديرة اﻷشغال

انشاء شبكة قساطل ﴏف
صحي  -نيو مارت تقﻼ
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<<

قرار 84

<<

قرار 98

درابزين نيو مارت تقﻼ

قطاعة لتﴫيف مياه اﻷمطار -
مارت تقﻼ
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مجّلة الحازمّية أشغالنا  -توثيق القرارات

<<

قرار 99

نقل موقع خط ﴏف صحي

<<

قرار 101

تغيري عواميد كهرباء
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<<

قرار 250

تركيب حجر مكردس شارع اﳌدافن

<<

قرار 117

نشاء شبكة ﴏف صحي  -الغاردينيا
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مجّلة الحازمّية

منا وفينا

«منا وفينا» بقلم المختار إيلي الغاوي

إيلي الغاوي

آل ابو صافي
سجل- 133 - 132
 - 134ماروني
جاء ابراهيم ابو صافي المولود عام
 1892الى الحازمية من بلدة دير
اﻷحمر عام  1919سكن فيها ،وهو من
كبار تجار المواشي بين لبنان وسوريا
في تلك الفترة.
ابراهيم ابو صافي متزّوج من السيدة
ندى حنا الحدشيتي ،وله خمسة ابناء
قزحيا– ملحم – خليل – يوسف –
توفيق ،وبنت وحيدة ورد متزوجة.
قزحيا ابراهيم ابو صافي من مواليد
 .1921اشترى ارضاً وبنى عليها مسكنه
في العام  .1942متزوج من السيدة
سلطانه سعد كيروز ،وله ولدان ميشال
وطوني ،وثﻼث بنات :ماري متزوجة،
جورجيت وانطوانيت.
ميشال قزحيا ابو صافي متزوج من السيدة تراز فضول ،ولهما
اربعة ابناء :الياس -قزحيا -مارون – جوزف.
الياس متزوج من السيدة كوزيت باسيل ولهما بنتان.
مارون متزوج من السيدة ديانا فياض ولهما اوﻻد.
طوني قزحيا ابو صافي متزوج من السيدة فادية شحفه ،ولهما
ثﻼث بنات ،جويس متزوجة ،مريم ،وايليز.
ملحم ابراهيم ابو صافي مولود عام  1923متزوج من السيدة
جورجيت ابراهيم تابت وله ولدان ابراهيم وشربل ،وبنت
وحيدة ندى.
ابراهيم متزوج من اجنبية.
شربل متزوج من السيدة ماريبل الحداد ولهما اوﻻد.
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خليل ابراهيم ابو صافي مواليد – 1926
متزوج من ابنة البلدة جمال اسكندر ابو
نجم ولهما اربعة ابناء :الياس – اميل –
صافي – انطوان ،وثﻼث بنات :وداد – ندى
(متزوجة من ابن البلدة السيد جورج
حاتم) – روز.
الياس خليل ابو صافي :متزوج من السيدة
انطوانيت غصن ولهما ولدان ،بنت
متزوجة وشاب (خليل – متزوج وله اوﻻد).
اميل خليل ابو صافي متزوج من السيدة
ريكاتا ابو منصور ،وله ولدان :روكز متزوج
من السيدة ستيفاني أنطون ،وبنت وحيدة
متزوجة.
انطوان خليل ابو صافي متزوج من السيدة
جومانا مرعب وله ثﻼثة اوﻻد.
يوسف ابراهيم ابو صافي – مواليد العام
 – 1930متزوج من السيدة ليﻼ سعد كيروز وله اربعة ابناء :شربل –
غطاس – جورج – انطوان (اعزب) وبنت وحيدة تيريز (عزباء).
شربل يوسف ابو صافي متزوج من ابنة البلدة سيرانوش ارتين
غازاريان ،عضو سابق في بلدية الحازمية ولهما اربع بنات :نادين
(عضو مجلس بلدية الحازمية  – )2022-2016نانسي – نيكول – نتالي
(متزوجة).
غطاس يوسف ابو صافي متزوج وله بنت وشاب (تيريز وجوزف).
جورج يوسف ابو صافي متزوج من السيدة ايليان خليفه ولهما بنت
وحيدة ليا عزباء.
توفيق ابراهيم ابو صاﰲ مواليد عام  – 1932متزوج من ابنة البلدة تريز
نعيم عضيمي ولهام ولد واحد اندره وبنتان ارليت متزوجة من ابن البلدة
وديع شامس ولهام اوﻻد ،ألني عزباء.
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