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الميﻼد في الحازمية

الميﻼد في الحازمية

كلمة الرئيس...
كلمة الرئيس...
الحازمية  ...بتشوف حالك فيها!

مل يكن العام  2020عادياً ،بل استثنائياً بكل
اﳌقاييس ....ثورة شعبّية تبعتها أزمة اقتصادية
فوباء فتعبئة عامة ألزمت اﳌواطنني اﳌنازل
والتباعد اﻹجتامعي وألقت بثقلها عﲆ كّل ما
هو حولنا .فقدنا أعزاء لنا بسبب وباء كورونا،
غابت اﻹجتامعّيات والواجبات ،وللمرة اﻷوﱃ
ﰲ تاريخ الحازمية الحديث غابت اﳌهرجانات
واﻻحتفاﻻت واللقاءات خصوصاً اﳌيﻼدّية
منها ،واحتجبت مجلة الحازمية ،إﻻ أّنها تعود
اليوم لتجمع معظم ما قد فاتكم.
لكن من ميلك اﻷمل ﰲ نفسه ،ﻻ تقف ﰲ
وجهه صعوبات الدنيا ،فأكملنا الطريق،
وبذلنا ما ﰲ وسعنا لتحويل اﻷزمة اﱃ تطّور
تكنولوجي ،فام لبثت أن عادت الحياة ولو
بشكل جزيئ حتى استكملنا بعضاً من التطور
التكنولوجي ،وجّهزنا خططاً للمستقبل،
وأعدنا النظر بكثري من اﳌلفات التي كانت
عﲆ طاولة البحث لتصبح مشاريع جاهزة
للتلزيم عند أول فرصة سانحة.
ﻻ ...ﻻ تقف الحياة عند حدود زمنّية وﻻ
تعيقها أّي معوقات دنيوّية ،ورغم كّل
الصعوبات تابعنا تحقيق بعض اﻷحﻼم ،فعﲆ
سبيل اﳌثال أىب «بابا نويل» أن ﻻ ميّر ﰲ
شوارع الحازمية التي ارتدت رمزياً حّلة اﳌيﻼد،
فجال مع اللجان الشبابية عﲆ مدى أسبوع ﰲ
مختلف أحياء وشوارع اﳌدينة ،وصعد اﱃ
ﴍفات اﻷطفال لينﴩ البهجة ويرّش روح
اﳌيﻼد عليهم ،ﻷّن العيد ﻻ يكتمل بدون
ضحكات الصغار.
أّما مركز الرعاية الصحية اﻷولية فكانت له
اﻷهمية الكﱪى خﻼل جائحة كورونا ،إذ عمل
عﲆ مدار الساعة ،من دون توقف وﻻ فرصة،
ﳌتابعة اﳌحجورين واﳌصابني بالوباء ،بكل
رقي واحﱰافية ،اضافة اﱃ أعامله الطبية
اليومية واستقبال اﳌرﴇ ومتابعة حاﻻتهم
وتقديم اﻷدوية اﳌجانية لهم واللقاحات
وغريها من الخدمات التي ننتهزها فرصة
لندعو الجميع اﱃ اﻻستفادة منها ،ﻷّن هذا
اﳌركز لكم.
وقد أصبح اليوم ﰲ عهدة اﳌركز مثاين آﻻت
أوكسيجني ،أربعة منها اشﱰتها البلدية عﲆ

حسابها الخاص واثنتني تقدمة الﴩكة اﳌتحدة
للتأمني بواسطة الصديق كريم حامده ،واثنتني
أخريني تقدمة السيدة هدى وليم خوري عﲆ
سبيل اﻹعارة ﳌدة شهرين؛ حيث أىب مركز
الرعاية أن ُيقطع الَنفس عن أبناء البلدة فكان
متنّفًسا حيوًّيا لهم ،باﻹضافة اﱃ تقديم اﳌتوفر
من اﻷدوية اﳌزمنة مجاًنا للمنتسبني إليه
والخدمات الصحية اﳌعهودة ،حيث تجاوز
عدد زّواره  /250/شخًصا ﰲ الشهر الواحد
أحياًنا.
وﰲ ظّل انقطاع بعض اﻷدوية من السوق
اللبنانية ،تهافتت اللجنة الشبابية الرياضية
لتأمينها من الحازمية واﳌناطق اﳌجاورة،
وحتى البعيدة ضمن حملة «ملﲇ حركتك
بركة» ،وﰲ هذه اﳌناسبة ﻻ بد من توجيه
كلمة محبة وتقدير اﱃ شباب الحازمية الذين
يضّخون الدم اﳌّتقد نشاطاً وحيوّية ﰲ اﳌدينة،
فهم اﳌحّرك اﻷساﳼ للتطوير واليد اليمنى
للمجلس البلدي ،معهم وبواسطتهم نصنع
حازمية الغد!
وﰲ ظل التعبئة العامة سهر مطعم سعادة
السامء عﲆ توزيع الوجبات الغذائية (165
وجبة ثﻼث مرات أسبوعًّيا) اﱃ اﳌنازل ،ﻷّننا
نحافظ دوماً عﲆ وعودنا «ﻻ للمرض ...ﻻ
للجوع ...نعم للتعليم ...نعم ﻵفاق جديدة».

جان الياس اﻷسمر
رئيس مجلس بلدّية الحازمية

الحازمية فاستكمل مركز الرعاية الصحية اﻷولية
دوره بنشاط وحيوية ،وقّدم ،رغم التعب ،النَفس
الصحي للحازميني سواء بالعناية الطبية أو باﻻدوية
اﳌجانية أو مباكنات اﻷوكسيجني .أّما اﳌجلس البلدي
فقد استحدث منّصة لعقد اجتامعاته الكﱰونًّيا،
حيث أبقي التواصل مفتوًحا ﰲ ما بني الزمﻼء
اﻷعضاء ،كذلك استحدثت البلدية من ضمن خطة
التطور التكنولوجي منصات للتواصل اليومي
اﳌباﴍ ﰲ ما بني الرئيس وجميع اﳌوظفني والعاملني
ﰲ مختلف اﻷجهزة اﻹدارية واﻷمنية واﻷشغال ﰲ
البلدية لتفعيل العمل ،وتقديم أفضل الخدمات
مع انفجار اﳌرفأ ﰲ الرابع من آب انفطرت رغم صعوبة الظروف.
قلوبنا ،وسالت دموعنا ،لكن مل نقف مكتوﰲ
اﻷيدي ،بل قّدمنا ما أمكن من مساعدات سنة جديدة تبدأ اليوم ،نتمّنى أن تكون أّيامها
عينّية ومعنوية ومادّية ،حيث يلزم.
مفعمة باﻷمل ،والحب ،واﻷحﻼم رغم كّل ما
م
ع
د
ل
ا
ع
ا
و
ن
ونشطت البلدية بتقديم مختلف أ
نعيشه!
ﻷبنائها ،ﻻ سيام اﳌساعدات اﳌادّية لﻸﴎ صفحات التواصل اﻹجتامعي التابعة لبلدية
واﻷفراد التي ازدادت الضائقة اﻻقتصادّية الحازمية تبقى دوماً بتﴫفكم ،لنﴩ اﳌفيد من
عليهم ،حيث بلغت التقدميات ﰲ النصف اﳌعلومات ،وبث الطاقة اﻻيجابية ﰲ ظل الظروف
الثاين من العام  2020ما بقارب مئتي مليون الراهنة قدر اﻹمكان ،ولنتخطى سوياً هذه اﻷيام
لرية لبنانية وّزعت عﲆ  273عائلة.
العجاف ،حتى وإن غابت هذه اﳌجلة اﳌطبوعة،
يبقى التواصل قامئاً عﱪ التكنولوجيا الجديدة
مع نهاية العام  2020وبداية العام  2021والهاتف والرسائل النصية ،وأبقى دامئاً اﱃ جانبكم
ُفرض حظر التجول والتعبئة الصحية العامة ،سواًء ﰲ البلدية أو خارجها ،لتبقى الحازمية كام
وازدادت أعداد اﳌصابني بوباء كورونا ،فكان ﻻ عهدناها «عائلتنا الكﱪى».
بد من متابعة العمل الفّعال ﻹنقاذ أبناء محبتي...
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توقيع اتفاقية تعاون
مع وزارة الصحة

وّقع يوم الثﻼثاء  2020/7/21رئيس مجلس بلدية الحازمية
السيد جان الياس اﻷسمر ورئيسة مركز الرعاية الصحية د .ناديا
اﻷسمر اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة متمثلة بالدكتورة رندا
حمدة (مديرة الرعاية الصحية اﻷولية ﰲ الوزارة) ُبغية تحويل
مركز الرعاية الصحية اﻷولية ﰲ الحازمية اﱃ مﴩوع نوذجي
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ميكنه من تقديم اﻷدوية مجاناً لرّواده ،بانتظار توقيع وزير
الصحة النهايئ عﲆ هذا اﳌﴩوع.
وقد أثنت د .حمده عﲆ نوعية اﳌعدات الطبية اﳌتطورة ونظافة
اﳌركز وحداثته وتلبيته لحاجات اﳌدينة اﻷولية والصحية ﻻ سيم
ﰲ ظل اﻷزمة اﻻقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان حالياً.

المساهمة المادية
لمستشفى بعبدا الحكومي

دكتور فريد الصباغ مدير عام مستشفى بعبدا الحكومي مستلًم شيك
اﳌساهمة من رئيس مجلس بلدية الحازمية السيد جان الياس اﻷسمر

استقبل رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس اﻷسمر ﰲ
مكتبه يوم الثﻼثاء  2020/10/27مدير عام مستشفى بعبدا
الحكومي الدكتور فريد الصباغ الذي استلم اﳌساهمة اﳌادية
اﳌقررة من قبل اﳌجلس البلدي مبوجب القرار رقم  176تاريخ
 2020/9/10بقيمة مئة مليون لية لبنانية للمساهمة مع
اﳌستشفى ﰲ معالجة اﳌصابني بوباء  ،Covid-19وذلك نظراً ﳌا
يتطلبه اﻷمر من تضافر للجهود ﳌحاولة التغلب عﲆ هذا
الوباء وحﴫ اﻷعداد اﳌتزايدة ،مع ما يﱰافق من ﴐورة
تكثيف الجهود والدعم اﳌادي ،وبناء عﲆ ﴐورة دعم
الخدمات الطبية واﻹستشفائية التي يقدمها هذا اﳌستشفى
الحكومي خصوًصا ﻷبناء اﳌنطقة ،وإسهاًما ﰲ تعزيز جهوزيته
بعد أن تزايدت أعداد اﳌصابني ﰲ اﻷونة اﻷخية؛
وقد سّلم الدكتور صباغ كتاب شكر باسم اﳌستشفى اﱃ رئيس
اﳌجلس البلدي آمًﻼ أن يبقى هذا اﳌستشفى عﲆ قدر
التطلعات ﳌا فيه اﳌصلحة الصحية العامة.
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مبادرة صحية من اللجنة الشبابية الرياضية
مستخدًما دّراجته الهوائّية إثر جولة قام بها ﰲ مناطق عّدة ،ﻻفًتا
كتبت غيتا مارون:
ﰲ ظل أزمة فقدان اﻷدوية ﰲ لبنان… مبادرة ﻻفتة جًّدا تطلقها إﱃ أنه طرحها عﲆ اﳌسؤول اﻹعﻼمي واﳌسؤول عن اللجان
الشبابّية ﰲ بلدّية الحازمّية د .روي حرب الذي رّحب بالفكرة
بلدّية الحازمّية من أجل مساعدة اﳌواطنني
وطرحها عﲆ رئيس اﳌجلس البلدي الذي دعمها بكل الوسائل
العنوان الفرعي« :مّﲇ حركتك بركة».
اﻹعﻼمية ووسائل التواصل اﻻجتمعي التابعة للبلدية واضًعا نفسه
ﴫف الشباب ﻹنجاح هذه اﳌبادرة الحيوي .
ﰲ ظل اﻷزمات الخانقة التي تثقل كاهل اللبنانيني ،وآخرها أزمة وامكانيات البلدية بت ّ
فقدان اﻷدوية ،أطلقت بلدية الحازمية بهمة اللجنة الشبابية
الرياضية مبادرة ﻻفتة جًّدا ت ّحت عنوان «م ّّﲇ حركتك بركة» من وأعرب الشامي عن رغبته ﰲ اﻻستمرار ﰲ تأمني اﻷدوية اﳌفقودة،
أجل مساعدة اﳌجتمع عﲆ إيجاد اﻷدوية اﳌفقودة من خﻼل وﻻ سّيم بعدما تأثر أشّد التأثر إثر رؤيته صاحب أحد اﳌحال
التجول عﲆ الدراجات الهوائية بني الصيدليات ﰲ كل اﳌناطق التجارّية وزوجته يبكيان ﻷنهم مل يتمّكنا من تأمني الدواء
اللبناّنية ،بهدف تّوصيلها إﱃ اﳌّرﴇ عﲆ أن يتّم تقاﴈ مثن اﻷدوية الﴬوري ﻻبنهم اﳌريض.
ّ
منهم عند تسليمها.
وختم الشامي متمّنًيا أن تتحّسن اﻷوضاع الراهنة ،وتتمّكن اللجان
هذا طبعاً باﻹضافة ﳌا يقدمه مركز الرعاية الصحية اﻷولية من الشبابّية من إطﻼق مبادرات جديدة مفيدة وترفيهّية ،وتعود إﱃ
تطوير مهاراتها الرياضّية وتحقيق أرقام قياسّية ،وترفع اسم لبنان
معاينات وأدوية ولقاحات مجانية ﻷبناء البلدة.
ﰲ العﲆ.
مبادرة «مّﲇ حركتك بركة» موّجهة إﱃ كل ابناء الحازمية أخﱪ ايﲇ
الشامي ،منّسق اللجنة الرياضّية الشبابّية ﰲ بلدّية الحازمّية كم دعا جميع الشباب ﰲ مختلف البلدات اﱃ اﻹقدام واﳌبادرة
وصاحب فكرة مبادرة «مّﲇ حركتك بركة» ،أن اﳌبادرة ُولدت عﲆ هذا النوع من العمل ﻷنه مفيد للصحة العقلية واﻻجتمعية
بعدما نجح ﰲ تأمني اﻷدوية التي يحتاج إليها والده وجيانه ويعزز اﻻنتمء.

إيﲇ ﴍبل الشامي

بشري نﴫ

إيﲇ سيمون الشامي

ﻻرا بو شبل
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مارون نجيم

ﴍبل جحى

دافيد كريك

كارين خشان

<<

الصليب اﻷحمر اللبناني  -وحدة الكوارث

الرئيس جان الياس اﻷسمر متوسطاً عضو اﳌجلس البلدي اﳌهندس
سليم صقر والسادة ايﲇ الشامي – سمري كريك – جورج مني
واﳌهندس ميشال اﻻسمر.

ضمن اطار خطة اﻻستجابة للبلديات واتحادات البلديات
ﳌواجهة فيوس كورونا اﳌستجد ،استضافت بلدية الحازمية
يوم اﻷربعاء  2020/9/23مسؤول قسم بيوت بوحدة الحد
من اﳌخاطر ﰲ الصليب اﻷحمر اللبناين السيد حسان جابر
يرافقه السيد كريم غربّيه حيث اجتمعا مع رئيس اﳌجلس
البلدي السيد جان الياس اﻷسمر ولجنة الكوارث ﰲ البلدية
اﳌؤلفة من عدد من أعضاء اﳌجلس البلدي وأفراد من
اﳌجتمع اﳌدين ،وتركز البحث حول التطور التكنولوجي
الحاصل ﰲ بلدية الحازمية وكيفية تحويل اﻷزمة اﱃ مصدر
للعمل الجّدي باﻹضافة اﱃ تدارس الخطة اﳌوضوعة من قبل
مجلس الوزراء اللبناين ﳌواجهة الكوارث وكيفية العمل عﲆ
تطبيق هذه الخطة واﻻبقاء عﲆ الحازمية نوذجاً ومثاًﻻ.
#الحازمية_منخلق_حلول
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مجّلة الحازمّية الصّحة

نشاطات
مركز الرعاية الصحية اﻷولية  -الحازمّية

<<

كشف وزارة الصحة لمركز الرعاية الصحية اﻷولية

يوم الثﻼثاء  2020/7/7جرى كشف دوري من قبل وزارة اﻻسمر واﳌمرضة اﳌسؤولة نورا الفغاﱄ اللتني تعطيان صورة
الصحة بشخص السيدة نور بوتني ليتمكن مركز الرعاية مّﴩفة وﻻمعة عن الحازمية.
الصحية اﻷولية ﰲ الحازمية من تقديم خدمات أكث شمولية ويتم العمل عﲆ استكمل اﻹجراءات القانونية الﻼزمة.
مبا فيها اﻷدوية اﳌجانية للمحتاجني ،وقد أثنت السيدة بوتني
عﲆ الجهود اﳌبذولة من قبل رئيسة اﳌركز دكتورة ناديا #اﻹنسان_أولوية
 | 8العدد  - 53الفصل 2020 - 4/3

<<

طﻼب  LAUفي مركز الرعاية الصحية اﻷولية

زار طﻼب قسم الطب ﰲ الجامعة
اللبنانية اﻷمييكية مركز الرعاية
الصحية التابع لبلدية الحازمية يوم
اﻻثنني  2020/7/13وقد اجتمعوا
بالطبيبة رئيسة اﳌركز د .ناديا
اﻻسمر واﳌمرضة اﳌسؤولة نورا
الفغاﱄ ،وقاموا بجولة تفقدية
مبدين استحسانهم للتنظيم
والنظافة ونوعية اﻷجهزة اﳌتطورة
والخدمات التي يقدمها اﳌركز،
واضعني أنفسهم بتﴫف الحازمية
عند الحاجة.
#الحازمية_بتشوف_حالك_فيها

<<

فحص
المخالطين

بناء عﲆ تقارير اﳌتابعة اليومية التي يقوم بها
اﳌسؤولون ﰲ مركز الرعاية الصحية التابع
لبلدية الحازمية وفقاً لجداول أسمء اﳌصابني
اﳌستلمة من قبل وزارة الصحة ومحافظة
جبل لبنان ،تّم تنظيم يوماً صحياً ﻹجراء
فحوصات ﳌخالطي اﳌصابني بوباء كورونا يوم
اﻷربعاء  2020/11/18ﰲ باحة القﴫ البلدي،
بدأت بالفحص الﴪيع Rapid Test
واستكملت بفحص  PCRﰲ حال كانت
النتيجة ايجابية .وقد تّم إجراء  35فحصاً.
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<<

لقاح الحصبة

ﻷّن صّحة اﻹنسان أولوّية ،يقّدم مركز الرعاية
الصحية التابع لبلدية الحازمية لقاح الحصبة مجاناً
ﻷبناء الحازمية وسكانها ،بناء عﲆ مواعيد محّددة
من قبل إدارة اﳌركز متاشياً مع الحملة الوطنية
للتلقيح ضد الحصبة التي أطلقتها وزارة الصحة
بالتعاون مع اليونيسف وعدد من الجمعيات
اﻷهلية.
وللغاية استقبل رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان
الياس اﻻسمر يوم اﻷربعاء  2020/11/18ممثلني عن
وزارة الصحة السيد محمد حسني الخليل والسيدة
آية همدر لﻺطﻼع عن كثب عﲆ اللقاح الذي
ستقدمه الوزارة وعﲆ جميع
التفاصيل اﳌتعلقة بحسن سي
هذا اﳌوضوع ،واضعاً كل
إمكانيات البلدية ومركز الرعاية
الصحية بتﴫفهم مشّدداً عﲆ أن
تبقى الصحة أولوية ،ملتزماً مجدداً
بوعده السعي دوماً يك ﻻ يبقى
مريض بﻼ طبابة.
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الرئيس جان الياس اﻷسمر متوسطاً ممثﲇ وزارة الصحة السيد محمد حسني خليل
والسيدة آية همدر

مجّلة الحازمّية الصّحة

<<

تقدمات مركز الرعاية الصحية

ألقى العام  2020بآثاره عﲆ خَلفه ،فازدادت أعداد اﻹصابات بوباء
كورونا خصوصاً بعد اﻷعياد اﳌجيدة ،وأعيد إقفال البﻼد وحظر
التجّول ،فلعب مركز الرعاية الصحية اﻷولّية دوًرا بارًزا ،حيث
بلغت نسبة اﳌصابني ﰲ الحازمية حواﱄ مئتي شخص تقريًبا ﰲ
بعض اﻷسابيع ،وكان ﻻ بّد من متابعتهم جميًعا ،من خﻼل
اﻻتصاﻻت التي تولتها اﳌمرضات اﳌتخصصات باﴍاف رئيسة
اﳌركز ،عﲆ مدار اﻷسبوع والساعة.
وبعد بلوغ اﳌستشفيات حدودها اﻻستيعابّية القصوى كان ﻻ بّد
من تدخل البلدّية لتأمني النَفس ﻷبنائها وسّكانها ،وللغاية اشﱰت
بلدية الحازمية عﴩ ماكنات لفحص نسبة اﻷوكسيجني ﰲ الدم
واربع ماكنات لضّخ اﻷوكسيجني بأفضل نوعية بلجيكية ﻹعارتها
مجاًنا اﱃ كّل من هو بحاجة ،وقّدمت ﴍكة التأمني اﳌعروفة UCA
آلتني هدية ﳌركز الرعاية الصحية ،عربون محبة للمدينة التي
احتضنتها :كذلك السيدة هدى وليم خوري قّدمت ماكنتي
أوكسيجني عﲆ سبيل اﻹعارة ﳌدة شهرين تنتهي ﰲ ،2021/2/28
فاستطعنا بذلك انعاش العديد من اﻷشخاص بعدما فقدت هذه
اﻵﻻت من اﻷسواق اللبنانية.
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وللغاية تعاقدت البلدية مع ممرض مختص للقيام بزيارات
ميدانية ﳌرﴇ الكورونا وارشادهم عﲆ كيفية استخدام هذه
اﻵﻻت.
وّﳌا كان صيت مركز الرعاية الصحية اﻷولية قد ذاع ﰲ الحازمية،
والجوار ،نظراً لتمّيزه ﰲ تقديم الخدمات بأفضل جودة وبشكل
مجاين ،صار يتلقى العديد من الهبات من بينها خمس بّذات PPE
مخصصة ﳌمرﴈ الصفوف اﻷمامية ﰲ مواجهة كورونا من قبل
جمعية  HOPEومجموعة مهمة من اﻷدوية الحيوية من قبل
جمعية بيت الﱪكة ،كم قام الشيخ الياس سعد بتقديم مئتي
وخمسني حبة من دواء  IVERMECTINEاﱃ اﳌركز بعدما بدأ
بعض اﻷطباء باستعمله ﳌعالجة الوباء اﳌستجد.
إّن مركز الرعاية الصحية اﻷولية ﰲ الحازمية ،وبعدما تلقى العديد
من التهاين من جهات رسمية من بينها وزارة الداخلية والبلديات،
ومصلحة الصحة ﰲ محافظة جبل لبنان ،يتلقى اليوم سيًﻼ من
التهاين من قبل اﳌواطنني ،ويضع نفسه دوًما بجميع طاقاته الطبية
بتﴫفكم كم يقوم بتأمني العديد من اﻷدوية مجاًنا لكّل من هو
بحاجة؛ ﻷّن اﻹنسان ﰲ الحازمية ،أولوية.

<<

كشف المراقب الصحي

بناء عﲆ طلب من رئيس اﳌجلس البلدي ،قام
اﳌراقبان الصحّيان يوم اﻻربعاء ﰲ
 2020/7/22مبؤازرة عناﴏ من جهاز الﴩطة
البلدية بجولة عﲆ اﳌؤسسات التجارية
والغذائية العاملة ضمن نطاق الحازمية
البلدي للتشّدد ﰲ اتخاذ جميع اﻹجراءات
الﻼزمة للوقاية من فيوس كورونا اﳌستجد،
وللتأكد من احﱰام معايي السﻼمة العامة
والصحة الغذائية ،وتّم تحرير محاﴐ ضبط
بحق اﳌخالفني ،ﰲ حني طلب الرئيس التشّدد
ﰲ هذه الدوريات وتفعيلها للحفاظ عﲆ
الصحة العامة.
ﻷننا نهتم فنحن ننتمي!
#الحازمية_بتشوف_حالك_فيها
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مجّلة الحازمّية مطعم سعادة

تقدمة السيدة الهام سعيد فريحة لمطعم سعادة السماء

(من اليمني) السيدة كارول بو نجم – اﻵنسة نادين ابو صاﰲ –
السيد الياس الياسﴎكيس – السيد عادل مونس

قّدمت السيدة الهام سعيد فريحة ليلة عيد اﳌيﻼد
( )2020/12/24بواسطة حفيدها السيد الياس ﴎكيس وجبات
غذائية اﱃ مطعم سعادة السمء – الحازمية ،حيث كان ﰲ
استقباله عضوا اﳌجلس البلدي ﰲ الحازمية السيد عادل مونس
واﻵنسة نادين ابو صاﰲ والسيدة كارول بو نجم اﳌﴩفة عﲆ
عمل اﳌطعم.
وقد أشاد السيد الياس ﴎكيس بجهود بلدية الحازمية
والرئيس جان الياس اﻷسمر الذي حّقق عﲆ عهده أهم
اﻹنجازات ناقًﻼ الحازمية اﱃ مصاف أهم اﳌدن ،ونّوه بالعﻼقة
التاريخية الوطيدة التي ربطت الحازمية ،بلدة وبلدية ،بدار
الصياد ومؤسسها سعيد فريحه (أول اﳌستثمرين ﰲ الحازمية)
وعميدة الدار السيدة الهام فريحه ،ﰲ حني شّددت اﻵنسة نادين
أبو صاﰲ اّن السيدة الهام فريحة موجودة دامئاً ﰲ ضمئر
الحازميني ووجدانهم.
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علًم أّن مطعم سعادة السمء – الحازمية يقّدم حواﱄ خمسمئة
وجبة غذائية اسبوعياً يصار اﱃ توزيعها عﲆ اﳌنازل مباﴍة ﰲ
فﱰة التعبئة العامة.
#اﻹنسان_أولوية_ﰲ_الحازمية

جمعية سعادة السماء  -المحبة

تستكمل بلدية الحازمية عملها اﻹنساين ،من خﻼل التعاون اﳌستمر
مع اﻷب مجدي عﻼوي – جمعية سعادة السمء.
هذا التعاون الذي ينتج عنه توزيع حواﱄ مئة وخمسة وستني
 /165/حصة غذائية ثﻼث مرات اسبوعياً عﲆ عائﻼت وأفراد ميرون
بضائقة اقتصادية.
تعّد هذه الوجبات مبحبة ﰲ مطعم سعادة السمء – الحازمية،

وتسّلم ساخنة اﱃ أصحاب العﻼقة من قبل بلدية الحازمية.
وللمناسبة شكر رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس اﻷسمر
جميع السيدات اﳌتطوعات لفعل الخي ﰲ اﳌطعم ،وخّص بالشكر
السيدة كارول ابو نجم وفريق التوزيع الذي يبذلون أقﴡ الجهود
ﰲ سبيل خدمة اﳌجتمع.
#الحازمية_مدينة_اﻹنسانية
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مجّلة الحازمّية اللجان الشبابية

اجتماع اللجان الشبابية
دعا رئيس اﳌجلس البلدي اﱃ اجتمع للجان الشبابية ﰲ القﴫ
البلدي يوم الثﻼثاء  2020/8/11ﻻستنفار الجهود ودراسة كيفّية
مساعدة العائﻼت اﳌنكوبة واﳌتﴬرة من جراء انفجار مرفأ
بيوت ،ﻻ سيم ﰲ اﻷحياء السكنية (اﻷﴍفية – الجميزة –
الكرنتينا).
وبعد الوقوف عﲆ آراء مختلف الشباب ،استقّر الرأي عﲆ
تقديم أدوية بالتعاون والتنسيق مع جمعية كاريتاس ،ووجبات
ساخنة بناء عﲆ التعاون اﳌستمر مع جمعية سعادة السمء –
اﻷب مجدي عﻼوي ،كم تطّوع الشباب للقيام بجولة ميدانية

 | 16العدد  - 53الفصل 2020 - 4/3

ضمن نطاق البلدة لحﴫ اﻷﴐار واستﴩاف التكلفة الﻼزمة
للتصليحُ ،بغية اﳌساهمة بتحضي اﳌلفات اﳌطلوبة من الهيئة
العليا لﻺغاثة.
وكان رئيس اﳌجلس البلدي قد رفع كتاباً إﱃ وزارة الداخلية
ﴬرة
والبلديات يطلب فيه ضّم الحازمية اﱃ ﻻئحة البلدات اﳌت ّ
مع الهيئة العليا لﻺغاثة ،وﰲ خﻼل اﻹجتمع شّدد الرئيس اﻷسمر
عﲆ أّن الشباب هم براعم اﻷمل ،وبسواعدهم واميانهم سيعود
لبنان أفضل وأجمل مّم كان.
#الحازمية_مدينة_الحياة

اﻷنطونية  -دفى
إفتتحت بلدية الحازمية أبوابها لتﻼميذ
ثانوية السيدة للراهبات اﻷنطونيات
(الحازمية – الجمهور) الذين هّبوا
بالتنسيق مع حملة «دﰱ» لتنظيم
ﴬرين من
عمليات مساعدة انسانّية للمت ّ
جراء اﻻنفجار الضخم الذي ﴐب مرفأ
بيوت ﰲ  2020/8/4مخّلفاً ضحايا وأﴐار
مادية ﰲ العاصمة الحبيبة وﰲ مختلف
اﳌناطق اﳌجاورة.
وقد اعتﱪ الرئيس جان الياس اﻷسمر أّن
التشبيك بني مختلف مكّونات اﳌجتمع
هو أمر صحي وﴐوري لبناء لبنان الغد
اﳌتضامن الذي نطمح إليه جميعنا.
#الحازمية_مدينة_اﻹنسانية
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دياتلون سلعاتا
اﻷحد ﰲ ّ ١٢متوز  ٢٠٢٠استمّر النجاح الرياﴈ لشباب الحازمية شارك فريق  Hazmieh SBR Teamﰲ سباق دوياثلون الذي
بعد غياب دام عﴩة أشهر فرضتها اﻷوضاع السياسية واﻻقتصادية نّظمه اﻹّتحاد اللبناين للﱰياثلون ﰲ منطقة سلعاتا الشملية
والصحّية.
بقوانني جديدة تراعي ﴍوط الوقاية من وباء الكورونا.
إنتصارين من ثﻼثة مشاركات!
وكان الفريق مؤّلفاً من ثﻼثة متبارين منفردين وهم د .جورج
متى ،دافيد كريك ،وإيﲇ ﴍبل الشامي.
فحّقق د .جورج متى اﳌركز الثالث من فئة الرجال بني سّن ٥٠
 ٥٥سنة.
وحّقق دافيد كريك اﳌركز الثالث من فئة الرجال بني سّن  ٣٠و٣٥
سنة.
أّما إيﲇ ﴍبل الشامي فقد حّقق اﳌركز الرابع من فئة الرجال بني
سّن  ٣٥و ٤٠سنة.
فهنيئاً للحازمية الشامخة دمئاً مبحبة صغارها وشبابها وكبارها.
واللقاء ﰲ اﻹنجازات القادمة...

اكواتلون شكا
شارك فريق يوم اﻷحد ﰲ  4تﴩين اﻻول 2020
 Teamﰲ سباق آكواثلون الذي نّظمه اﻹّتحاد اللبناين للﱰياثلون ﰲ
منطقة الهري -شكا الشملية بقوانني جديدة تراعي ﴍوط الوقاية من
وباء الكورونا.
وهذا النوع من السباق مؤّلف من ٥كيلومﱰ ركض و١٢٠٠مﱰ سباحة
ثّم ٢٥٠٠مﱰ ركض.
وكان الفريق مؤّلفاً من متباريني منفرَدين وهم صﻼح رباح وإيﲇ
ﴍبل الشامي.
وفريق بدل مؤّلف من العّداء دافيد كريك والسّباح ﴍبل جحا.
حّقق صﻼح رباح اﳌركز الثالث من فئة الرجال بني سّن ٤٠و  ٤٥سنة.
أّما إيﲇ الشامي فقد حّقق اﳌركز الخامس من فئة الرجال بني سّن ٣٥
و ٤٠سنة.
مﱪوك لشباب الحازمية الرياضيني واﱃ مزيد من النجاحات.
#الحازمية_بتشوف_حالك_فيها
Hazmieh SBR
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توزيع ماسكات

يذكر أّن اللجان الشبابية قد لعبت دوراً ريادياً خﻼل جائحة كورونا
من خﻼل توزيع الﱪوشيات التوعوية وبث اﻹعﻼنات وحتى اﻷغاين
خﻼل أيام الحجر اﳌنزﱄ وتفعيل دور التواصل اﻹجتمعي مع
جميع أبناء اﳌدينة وسكانها.

استكمًﻻ لنشاطاتها التوعوية ،قامت اللجان الشبابية ﰲ بلدية
الحازمية يوم اﻻحد  2020/9/20بتوزيع كممات عﲆ اﳌؤمنني
اﳌشاركني ﰲ الذبائح اﻹلهية اﳌقامة ﰲ مختلف كنائس ورعايا البلدة
(مار روكس – مارت تقﻼ – مار الياس – مار بطرس وبولس – القيامة
– دير الكرمل – مار يوحنا الحبيب) ،علًم بأّن هذه الكممات هي
تقدمة من عضو اﳌجلس البلدي السيدة سيلفيا دعيبس.
#الحازمية_ريادة_إنسانية
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مجّلة الحازمّية النفايات

معالجة أزمة النفايات
وبعض من الرسائل الشاكرة
تم اقفال مكب الكوستا برافا بتاريخ 2020/9/18
من دون انذار مسبق مم ادى اﱃ تقاعس ﴍكة
سيتي بلو عن رفع النفايات من الشوارع ﻷنها مل
تجد اﳌكب البديل (الذي يفﱰض أن تؤمنه الدولة
اللبنانية) وبالتاﱄ تراكمت النفايات ﰲ بعض
الشوارع ،وﻷن صحة وسﻼمة ابناء الحازمية
اولوية ،تعمل البلدية عﲆ القيام بكل اﻻجراءات
الﻼزمة مع الجهات اﳌختصة لنقل هذه النفايات
اﱃ اماكن مشﱰكة مع بلدية فرن الشباك ﰲ
القريب العاجل.
نعتذر عن اي ازعاج او روائح كريهة ،ونؤكد انه
كم عملت بلدية الحازمية ﰲ السابق عﲆ ابقاء شوارعها نظيفة اﳌكان اﳌخصص لها من قبل بلديتي فرن الشباك والحازمية،
وخالية من كل مخلفات ونفايات ،ستقوم اليوم بنفس اﳌهمة وﰲ وعادت طرقات البلدة اﱃ سابق عهدها من النظافة واﻷناقة.
اقرب وقت ممكن.
وبالفعل ظهر يوم  2020/9/22بدأت عملية رفع النفايات اﱃ #الحازمية_بتشوف_حالك_فيها
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<<
جولة على ابرز
المستديرات
والشوارع
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<<

تهنﺌة دكتور جاد نعمه العقار 5064

بادر الدكتور جاد نعمه ،مالك العقار
 5064ﰲ الحازمية اﱃ تحويله لجنة
طبيعّية غناء ،فاضفى رونقاً عﲆ
اﳌدينة .وللغاية كتب له رئيس
اﳌجلس البلدي السيد جان الياس
اﻷسمر مهنئاً حيث اعتﱪ أّن كّل
نجاح يكمن ﰲ اﳌساهمة اﳌشﱰكة
بني اﳌبادرة الفردية والقطاع العام،
ودعا جميع أصحاب العقارات اﱃ
التمثل بالدكتور نعمه ﻷّن الجمل
يتطلب ذوقاً وفّناً ،وليس بالﴬورة
عبئاً مادياً.
#الحازمية_مدينة_الحياة
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<<

عائلة البلدّية

أثناء مرور رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان
الياس اﻷسمر كعادته ﳌعاينة العمل ميدانًّيا،
ﳌس تعاوًنا ممّيزاً بني عناﴏ الﴩطة البلدية
وعمل مكتب اﻷشغال حيث يلزم لتسهيل
العمل وتﴪيعه وﻻبقاء الحازمية منارة ومثاًﻻ
يقتﴣ به ،فنّوه بالجهود اﳌبذولة عﲆ جميع
اﻷصعدة مجّدداً شعاره أّن العمل البلدي أكث
من مجّرد واجب يومي ،إّنه عمل جمعي
تتضافر فيه جهود جميع اﻷفراد ومتتزج
لتقديم اﻷفضل.
#الحازمية_عيلتنا
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<<

افتتاح حديقة الباراغواي

افتتحت سفارة الباراغواي ﰲ لبنان ،برعاية وحضور سيادة اﻻثنني  2020/11/2سعادة سفي الباراغواي السيد أوسفالدو
ميﱰوبوليت اﻷرجنتني اﳌطران حبيب شاميه السامي اﻻحﱰام ،بيطار وعدد من سفراء دول أمييكا الﻼتينية وكبار رجال اﻷعمل
حديقة  Solar del Paraguayضمن نشاط بيئي فاعل ضّم يوم الباراغوانيني من أصل لبناين.
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وقد كانت لبلدية الحازمية كلمة من أبرز ما جاء فيها:
«سعادة السفي،
نفذنا وإّياكم العديد من النشاطات اﳌمّيزة التي أضافت
اﱃ مدينتنا جمًﻻ وغنى ،فكنتم اﳌبادرين واﳌندفعني،
ونقلتم لنا أجمل صورة عن الباراغواي ،هذا البلد الشقيق
الذي تربطنا فيه ،بواسطتكم ،عﻼقة طّيبة ،نتبادل من
خﻼلها اﳌعرفة واﳌعلومات والثقافات والحضارة ،امياناً مّنا
بأّن الحازمية يجب أن تبقى رائدة ،وﰲ خطوة سّباقة نحو
العاﳌية ،وصلة وصل بني لبنان الﴩق ودول الغرب
لنتغذى بالروح والتطّور.
نبحث اليوم عن بارقة امل تنعش ايامنا وتلّونها ،وها نحن
اليوم بتقاربنا وتواصلنا رغم التباعد اﻻجتمعي ،مبحبتنا
وانفتاحنا رغم اجواء العزلة ،بحديقتكم الغّناء Solar del
 Paraguayتعيدون بعضاً من رمزّية الحياة التي بتنا
نتوق إليها.
أهﻼ بكم ﰲ عاﳌنا الغني باﳌحبة واﻻنفتاح،
أهﻼ بكم ﰲ الحازمية ،مدينة الغد اﳌﴩق،
أهﻼ بكم ﰲ لبنان ،بلد طائر الفينيق الحي اﳌتجّدد».
#الحازمية_خطوة_نحو_العاﳌية
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توقيع اتفاق تعاون مع جامعة الحكمة

(مني اليمني) السيدات والسادة :روي حرب – م .سليم صقر – سيلفيا دعيبس – اﳌختار جورج عرياين – نائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش –
الرئيس جان الياس اﻷسمر – الﱪوفسور انطوان جدعون – يحيى قرواين – سيمون عرياين – هوفل بربريان.

وّقع رئيس مجلس بلدية الحازمية السيد جان الياس اﻷسمر يوم  %30وقد تصل لغاية  %100من قسط السنة اﻷوﱃ حسب كفاءة
الخميس  2020/9/10بحضور عدد من أعضاء اﳌجلس البلدي الطالب ودراسة ملفه) إضافة اﱃ خدماته اﻻستشارية الشخصية
واﳌخاتي اتفاق تعاون مع كلية الهندسة ﰲ جامعة الحكمة – ﰲ جامعات فرنسا ﻻستكمل الدراسات العليا هناك.
اﻷﴍفية ممثلة بشخص العميد الﱪوفسور انطوان جدعون.
شمل هذا التعاون تقديم حسومات ممّيزة ﻷبناء الحازمية ﰲ كلية شكر الرئيس جان الياس اﻷسمر السيد يحيى قرواين عﲆ متابعته،
الهندسة التي تضّم اختصاصات متنوعة منها الهندسة اﻻلكﱰونية ومتنى عﲆ الﱪوفيسور جدعون أن يصار اﱃ اضافة نسبة
والهندسة البيئية والهندسة الكيميائية والصناعات الغذائية الحسومات اﳌقدمة خصوصاً ﰲ ظل اﻷزمة اﻻقتصادية الراهنة
ومتنى أن يشمل التعاون جميع كليات جامعة الحكمة
والتقنيات الطبية وغيها.
ﴫف رئيس اﳌجلس البلدي والجامعات اﳌجاورة ،آمًﻼ أن ﻻ تكون الدراسة جﴪ عبور الشباب
وضع الﱪوفيسور جدعون نفسه بت ّ
وأبناء الحازمية لجهة تقديم منح التفوق ﰲ كلية الهندسة (من اﱃ الخارج وهجرة اﻷدمغة.
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وكانت للرئيس جان الياس اﻷسمر الكلمة التالية:
«رغم اﻻزمات والصعاب التي تعصف بنا
سننهض ...ستقوم بيوت من تحت أنقاض الحزن
كم اعتادت ...سﱰجع اﱃ عّزها ورقّيها ...ستحّلق
ﰲ سمء اﻹبداع ﻷّنها ببساطة بيوت ،أّم الﴩائع
وأّم الحكمة ...بيوت تنهض بشبابها ،وعلينا تقع
مسؤولّية دعمهم لتحقيق أحﻼمهم يك نبني
معهم مجتمعاً يبلسم جراح اﳌاﴈ ويؤّسس
ﳌستقبل افضل.
نحن ،القطاع العام والخاص ،نحن الجناحان
اللذان يرفعان شباب لبناننا الغاﱄ اﱃ اﳌراتب
واﳌركز اﳌستحقة.
مع كلية الهندسة ﰲ جامعة الحكمة ،مببادرة
طيبة من العزيز يحيى قرواين وعميد الكلية الﱪوفيسور انطوان
جدعون ،تواصلنا عﱪ اﳌستشار اﻹعﻼمي السيد روي حرب،
واستطعنا التوّصل اﱃ تفاهم ممّيز يؤّمن دعًم مالياً وحسًم مهًم
عﲆ اﻷقساط الجامعية ﰲ هذه الكلية ﻷبناء الحازمية ،وهذا
موضوع الﱪوتوكول الذي نوقعه اليوم.

الﱪوتوكول اﳌوقع بني بلدية الحازمية وجامعة الحكمة

معاً ،سنؤسس وطن الحلم ،لبنان الغد اﳌنتظر...
شكراً للتعاون اﳌميز مع الﱪوفيسور أنطوان جدعون ،ونتمنى أن
يتوّسع ليشمل جميع كليات الجامعة والجامعات اﳌجاورة...
نجّدد ثقتنا باهلل أوًﻻ ،وبحسن النوايا التي تخلق من اﻷزمات فرصاً
للتغيي والتطّور...

نؤّكد أّننا سنعمل مع من يلزم عﲆ توسيع هذه الدائرة لتكون
الحازمية ،كم دوماً ،سّباقة ﰲ تقديم الخدمات اﻻنائّية ﻷبنائها .ﰲ عشتم  ...عاشت الحكمة مبدارسها وجامعتها
الحازمية ،ورغم ضيق اﻻمكانيات ،لن يبقى طفل بﻼ علم ،وﻻ عاشت الحازمية أبّية
شاب بﻼ أمل أو عمل ،وﻻ كهل بﻼ طبابة...
وعاش لبنان».
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SKL INTERNATIONAL
استضافت بلدية الحازمية يوم الخميس ﰲ  2020/10/22مؤمتراً
بعنوان الحوكمة من خﻼل نظام اﳌعلوماتية الجغرافية منظم من
قبل  SKL Internationalالسويدية التي اتخذت من بلدية
الحازمية مثاًﻻ يحتذى به ﰲ تطوير اﳌكننة و GISبحضور رئيس
اتحاد بلديات جرد القيطع عبد اﻹله زكريا ورئيس اتحاد بلديات
دريب اﻷوسط عبود مرعب وعدد من رؤساء اﳌجالس البلدية
وأعضاء اﻻتحادين ،ومبشاركة صندوق التنمية اﻻقتصادية
واﻻجتامعية ،إضافة اﱃ مختاري الحازمية وعدد من فعاليات
واعضاء اﳌجلس البلدي اﳌضيف.
تخلل اﳌؤمتر جلسة نقاشية حول التحديات التي تواجه السلطات
اﳌحلية ﰲ عكار مع اﳌدير العام لﻺدارات واﳌجالس اﳌحلية ﰲ
وزارة الداخلية اﳌهندس أحمد رجب ،باﻹضافة اﱃ زيارة القﴫ
البلدي ﻻ سيام قسم نظم اﳌعلومات الجغرافية وقسم كامريات
اﳌراقبة البلدية (اﻷمن).
وكانت كلمة افتتاحية لرئيس اﳌجلس البلدي ﰲ الحازمية السيد
جان الياس اﻷسمر أّكد فيها أّن البلديات هي العنﴫ الرئيﴘ
والﴩيان الحيوي ﰲ اﳌجتمع اللبناين ،وعﲆ عاتقها تقع
مسؤولية النهوض بلبناننا الحبيب من كبوته الراهنة ،مشّدداً
عﲆ ﴐورة التشبيك بني مختلف الفئات اﳌجتمعّية وعﲆ أّن
التنمية اﳌحلية اﳌستدامة مل تعد حلًام مستحيًﻼ تحقيقه بل
هي واجب حيوي وأساﳼ.
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كلمة رئيس اﳌجلس البلدي ﰲ الحازمية – السيد جان الياس
اﻷسمر:
«حﴬة رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد اﻹله زكريا والسادة
رؤساء اﳌجالس البلدية وأعضاء اﻻتحاد
حﴬة رئيس اتحاد بلديات دريب اﻷوسط عبود مرعب والسادة
رؤساء اﳌجالس البلدية وأعضاء اﻻتحاد
حﴬة مدير عام اﳌجالس اﳌحلية والبلدية
مختارا الحازمية
زمﻼيئ أعضاء اﳌجلس البلدي
أهًﻼ بكم جميعاً ﰲ بلدية الحازمية ،مدينة العراقة والتطور ،هذه
البلدة التي أردناها ﰲ خطوة سّباقة نحو العاﳌية ،تبدأ من
اﻻنفتاح عﲆ اﻵخر ﰲ الداخل اللبناين لتعزيز الوحدة وتقاسم
اﳌعلومات ومشاركتها نحو مستقبل أفضل ،كيف ﻻ وقد وّقعنا
عﲆ سبيل اﳌثال تعاوناً فريداً من نوعه مع قرية الحازمية –
الضنية لتشارك الخﱪات ونﴩ ثقافة اﻻنفتاح وقيم التعايش بني
اﳌواطنني اللبنانيني ،وقبله كانت الحازمية عضواً مؤّسساً ﰲ اتحاد
بلديات ساحل اﳌنت الجنويب.
أيها اﻷعزاء،
من أراد النجاح فسُيكتب له مهام بلغت التحديات؛

لقد اتخذنا قراراً بالتطّور وعدم الرضوخ ﳌخّلفات اﳌاﴈ ،فبادرنا مجالسنا البلدية بزميﻼت عزيزات ،هّن أيًضا رئيسات لجمعيات
اﱃ تدريب اﳌوظفني وتعاونًا مع استشاريني متخصصني كّل ﰲ خيية ناشطة.
حقل عمله ،وكانت الحازمية السباقة باعتمد نظام GIS
(اﳌعلوماتية الجغرافية) منذ العام  2012الذي كان عنﴫاً مهًم الحازمية التي تؤمن باﻹنسان ،وجدت نفسها معنية بشكل مباﴍ
ﰲ اتخاذ القرارات العلمية الصائبة للتطوير ،وتسهيل عمل بتحقيق أهداف التنمية اﳌستدامة  30-20من خﻼل احﱰام
اﳌواطنني ،وقد ساهم هذا الﱪنامج أيضاً بعمليات اﻻحصاء التنوع الثقاﰲ واﻹجتمعي ومساعدة كّل من مير بضائقة مادية ﰲ
الشامل واﳌسح ،وكان هذا النظام دعًم اساسياً بتحويل جائحة مجتمعنا ،محققني شعاراً كّنا قد اتخذناه آية ﰲ عملنا البلدي «ﻻ
كورونا من مصيبة اﱃ مصدر للتطوير من خﻼل برنامج حديث شاب من دون علم وﻻ محتاج من دون رعاية صحية» ،ولعّل هذا
كان الدافع اﻷكﱪ للتعاون مع جامعة الحكمة وتوقيع بروتوكول
يتابع بدقة تفاصيل اﳌرحلة.
مع كلية الهندسة فيها لتسهيل تقديم العلم للشباب ،كم افتتحنا
ﻻ شّك وأّنكم جميعاً تعلمون متّيز الحازمية مبوقعها الجغراﰲ الذي مركزاً للرعاية الصحية اﻷولية نال حتى الساعة شهادات تقدير من
جعل منها امتداداً للعاصمة بيوت ،إﻻ أّن ذلك ﻻ يكفي وحده ،مختلف اﳌراجع الرسمية اﳌختصة وساهم ﰲ ضبط انتشار وباء
فقد أضفنا إليه ما أمكننا من خدمات وتطوير البنى الفوقية كورونا اﳌستجد بكل رقي وجدية ﰲ التعامل.
والتحتية ،حتى صارت الحازمية مدينة ﻷهم اﻻستثمرات ،ومقراً
ضيوفنا الكرام،
لعدد كبي من السفارات وﳌنظمت عربية وعاﳌية.
إّن التنمية اﳌستدامة ليست عبارة عابرة ،وﻻ هي مستحيلة
الحازمية ،متثل بتنوعها العراقة اللبنانية ،فهي تحتضن مختلف التحقيق ،بل هي نوٌر واميان بغد مﴩق ،هكذا بدأت رحلة
اﻷديان والطوائف ،ومختلف الفئات اﳌجتمعّية والعمرية ،وهي الحازمية باﻹميان والعزمية أن تبقى دامئاً بخطوة سباقة نحو الغد،
التي كانت اﳌباِدرة اﱃ فتح الباب امام الشباب لﻼنخراط ﰲ فكانت اﳌشاريع اﳌختلفة والنشاطات اﳌميزة واﻻهتمم بالبيئة
الشأن العام واﳌشاركة ﰲ مختلف النشاطات ،كم أّننا آمّنا منذ وتحويل الفسحات تحت الجسور اﱃ حدائق غّناء ،وكان اﻹضطراد
اليوم اﻷول بﴬورة مشاركة اﳌرأة ﰲ الحكم اﳌحﲇ فطّعمنا العمراين ممّيزاً ﰲ الحازمية ،وتابعت البلدية بدعم اﻻقتصاد اﳌحﲇ
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وزرع كاميات مراقبة طرقية ﰲ مختلف شوارع البلدة تؤمن مع
جهازي الﴩطة والحراس اﻷمن واﻷمان.
واستكملنا الخطوات بتأسيس مكتب للتنمية اﳌحلية اﳌستدامة،
عملت عﲆ وضع اسسه السيدة حنان الهﱪ التي نغتنمها فرصة
لنشكرها عﲆ كّل اﳌبادرات التي قامت بها ﰲ الحازمية ،ولنهنئها
عﲆ منصبها العمﲇ الجديد.
أيها اﻷعزاء،
لن نطيل الكﻼم ،إّنا نؤّكد أّن البلديات هي العنﴫ الرئيﴘ
والﴩيان الحيوي ﰲ اﳌجتمع اللبناين ،وعﲆ عاتقنا تقع
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مسؤولية النهوض بلبناننا الحبيب من كبوته الراهنة.
آمنوا مبا متلكون من قدرات...
بادروا اﱃ تخطي الصعاب...
أّسسوا ﰲ بلداتكم مكاتب للتنمية اﳌحلية اﳌستدامة وقّدموا
الفرض للشباب...
انبذوا اسباب الفنت اﳌنتﴩة وتشبثوا بالعلم واﳌعرفة...
متثلوا بتطور الغرب وحافظوا عﲆ عراقة الﴩق ومتسكوا
بحضارتنا اللبنانية الفريدة...
لنتشابك سوياً ونتشارك اﳌعرفة ولنتحد يك نحيا ويعيش لبنان...
أهًﻼ بكم مجدداً»...

<<

الحازمية :تعاون عربي لخدمة مجتمع أفضل!

بناء عﲆ مشاركة بلدية الحازمية مع
وهي عضو منتدب فيها ومع منظمة  GIZاﻻﳌانية ﰲ اﳌؤمتر
اﻻكﱰوين بتاريخ  2020/6/29حيث تّم عرض تقرير مفصل عن
أداء بلدية الحازمية خﻼل جائحة كورونا وكيفية تحويل اﻷزمة
اﱃ تطّور تكنولوجي ﳌساعدة اﳌجتمع من مختلف النواحي،
وبناء عﲆ طلب عدد من البلديات اﳌشاركة ﰲ اﳌؤمتر اﳌذكور
اﻻستفادة أكرث من خﱪة بلدية الحازمية ﰲ هذا اﳌضامر،
استضافت بلدية الحازمية يوم الخميس  ،2020/8/13مؤمتراً
Connective Cities

<<

الكﱰونياً ﳌساعدة كل من بلدية بغداد (العراق) وبلدية سحاب
(اﻷردن) عﲆ اﻻستفادة من خﱪاتها التقنية ﻻ سيام ﰲ موضوع
التخطيط اﻻسﱰاتيجي واﻻستفادة من نظام اﳌعلوماتية الجغراﰲ
اﳌتطور ،حيث كان اﳌهندس رامي كنعان (ﴍكة – NavigSurLeb
اﳌسؤول عن مكتب  GISﰲ البلدية) حاﴐاً لﻺجابة عﲆ مختلف
اﻷسئلة واﻻستفسارات اﳌطلوبة.
#الحازمية_خطوة_للعاﳌية
#الحازمية_مدينة_بتشوف_حالك_فيها

اﻷمن واﻷمان

يبذل عناﴏ اﻷجهزة اﻷمنية (ﴍطة –
حراس) ﰲ بلدية الحازمية قصارى جهدهم
للمحافظة عﲆ اﻷمن واﻷمان ﰲ البلدة
حيث يصار اﱃ تسيري دوريات مستمرة
واقامة حواجز مفاجئة خصوصاً ﰲ فﱰات
الليل للحد من عمليات الﴪقة ،علًام بأّن
التنسيق عﲆ أشده بني اﻷجهزة اﻷمنية
البلدية وكّل من غرفة اﳌراقبة الطرقية ﰲ
القﴫ البلدي ومع اﻷجهزة اﻷمنية ﰲ
الدولة اللبنانية.
حمى ﷲ لبنان من كّل أذى وأدام عﲆ
مدينتنا الحبيبة نعمة اﻷمان.
#الحازمية_بتشوف_حالك_فيها
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<<

السّيد جان أسمر ،رئيس بلدية الحازمّية ...شكرﴽ

بقلم :الدكتور جورج شبﲇ

لقد اعتاَد الناُس ،عندنا ،أن يصﱢنفوا اَﳌسؤوَل ﰲ اﻹداراِت
الرسميِة ،واﳌؤّسساِت العامة« ،فاِسداً» ،وأن َيضعوا عنواَن
«إهمل» عﲆ يافطِة كﱢل اﻹداراِت واﳌؤّسسات الّتابعِة للدولة،
وحتى اُﳌسَتِقﱠلِة منها .والّناُس ﻻ ُيﻼمون ،ﻷّن تجارَبهم مع هذه
اﳌرجعّيات ،لَِزمٍن طويل ،ﻻ ُتغري ِبَصبِغها بلوٍن فاِتح .فالّرشاوى،
والّتأجيل ،والّنهب ،واﻹبتزاز ،جعَلت حيَط الدولِة اِﻹدارّيِة واِطياً،
واحﱰاَمها ُمَغﱠيباً.
إّنه الوجُه الَبِشُع الذي شّكَل تراجيديا اﻹدارات الرسمّية،
واﳌؤﱠسساِت الّتابعِة للّدولة ،ومل يزل ،حتى الّساعة .ومل َيسَع
حكٌم اﱃ َتلميِعه باﻹصﻼِح اُﳌرَتجى ،إّﻻ بالُخَطِب ،فازداَد بشاعًة
وَتَخﱡلفاً.
ولكن ،ﰲ هذا الﱠنَفِق القاِتمُ ،تِطﱡل علينا طاقٌة ينسحُب منها نوٌر
ُمدِهش .للوهلِة اﻷوﱃ ،ﻻ ُنَصﱢدق أّن ﰲ الﱠشوِك َورداً ،وﰲ الّظﻼِم
شمساً ،وﰲ مبادِئ الفساِد َصﻼحاً .نعم ،هناَك َمْن يرفُض الَتَقﱡنَع
بالّظلم ،فحﱡق اﳌواطِن ،معه ،ليس ثوباً ُمسَتعاراً .هذا الﱠرجُل،
أنت ،هو كالّزيِتَ ،يطفو عﲆ الّدوام.
يا صديَقنا جان أسمر ،الﱢثقُة بَك ُتحَفة ،ﻷّنَك سلكَت سبيًﻼ َتَوﱠعَر
ﴏوك .لقد
ُسلوُكه عﲆ َمن كان َقبَلك ،وعﲆ كثييَن ِمﱠمن عا َ
بطشَت ِبوجِه الفساِد واﻹهمل ،فصاَر أَْسَوَد الّصفحة ،ذلك ،ليك
يتَصﱠبَح أهُل بلدِتَك الحبيبة ،بالّسﻼمِة مع كﱢل شمس .لقد آمنَت
بأّن ﰲ الحازمّية ،مجاًﻻ لَيسعَد معه أهُلَك باﻹطمئناِن اﱃ
حقوِقهم ،فَخَتمَتُه باندفاِعَك ،وَخَدمَت الحازمّية.
يا صديَقنا العزيز ،الحﱡق ﻻ ُيصاُن إّﻻ بسلوكّياٍت كأّنها الّنوايا لَِنبِذ
الباِطل .وعَرفَت أّن القيمَة هي لُِنﴫِة الحقوِق ،ﻻ لِمعاداِة
ﳼ
أصحاِبها ،وأّن اﳌركَز مسؤولّيٌة خطيٌة ،وليس امِتطاًء لكر ﱟ
بهدِف اﻹستفادة .من هنا ،كنَت اُﳌرَتجى ﰲ البلدّية ،ورأَس رمٍح
ض أدبّياِت اﻹهمل ،وآثاِرها الَبِشَعة ﰲ مجتمٍع أَردَته أن
ﰲ إجها ِ
يكوَن ناِهضاً .عاَينَت تداعياِت اﻹهمِل ،واﻻرِتشاِء ،والّتسويِف،
وهي الَجيُب اَﳌرقوُع ﰲ اﳌؤّسساِت العاّمة ،واُﳌداِفعون عنها ُك ٌُث،
وَﳌسَت أّن ُمواطَنَك ﰲ الحازمّية ،كان الّرقَم اﳌظلوم ،وأّن التخ َّﲇ
عنه كان أَقَتَل الُعيوِب ،فكنَت َنْجَم اﻹندفاِع اﱃ خدمِتِه ،غَي
القاِبِل لِﻺختزال.
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يا عزيَزنا ،وأنَت اُﳌنحاُز اﱃ الحازمّية وناِسهاُ ،قمَت مببادراٍت خّﻼقٍة
وَتصاُدمّيٍة تحتاُج اﱃ جرأٍة َتراَكَمت ﰲ إنجازاِتك .وليس عﲆ أهِل
الحازمّية ،وعلينا ،نحن ُسّكاَنها أيضاً ،إّﻻ أن ُنَكﱢرَم هذه اﻹنجازاِت،
احﱰاماً وَتقديراً .ﰲ َبطِن الحوِت الذي يبتلُع الَجﱢيَد واﻹيجاﱠيب ،أنَت الﱢرئُة
التي تتنّفُس حقوُق البلدِة منها كرامَتهاِ .ثْق ،يا صديَقنا ،بأّن ما نتوّجُه
به إليك ،ليس رومنسّياً ،وﻻ ِشعراً عاِبراً ،إّنه مقاِطُع من قناعاِتنا التي
أرَسيَتها ﰲ َذواِتنا ،بنشاِطَك ،واندفاِعَك للعمل ،وإنجازاِتَك ﰲ اﳌركِز الذي
انتقلَت به ،من هيئٍة فانتزاّيٍة ﻻ هوّيَة لها إّﻻ الﱠتشاُوف ،اﱃ كياٍن ُمرَتِبٍط
مبفهوِم العمِل والخدمِة لصيانِة الحّق .وهذا ،دليُل ُنضٍج ،وَتعاُقٍد مع
معنى أن تكون اﳌسؤولّيُة أنوذجاً قاِبًﻼ للﱠتواُؤِم مع حاجاِت الناِس
وأهداِفهم.
أّيها الصديُق الّرائد ،لقد ُحزَت فضيلَتني :الّنشاَط اُﳌجِدَي ،واحﱰاَم أهِل
الحازمّية وُسّكاِنها .وما ذلك سوى َرﱢد ِفعٍل واٍع عﲆ إمياِنَك باﻹندفاِع من
أجِل الَﱰّقي ،وإطﻼِق ورشِة العمِل الهاِدِف اﱃ مواكبِة َخِي ُمواِطنيك.
وّﳌا كانِت الِبدعُة ،عندنا ،هي الَتَسﱡمَر ﰲ الَتَخﱡلِف ،فساداً وإفساداً،
اسَتحَدثَت ُمعَجًم جديداً تجاَوزَت به الﱠشخصانّيَة والخصوصّية ،لتكوَن
اَﳌعَﱪ اﻹلزامﱠي الذي ينبغي أن َيزوَره أهُلنا ِبأ ِ
ﴎهم ،لَيِصلوا اﱃ الّناِفع.
يا صديقي ،أنَت اسَتوَفيَت ُعقوَد الخدمِة ،فدَخَلْت إنجازاُتَك ﰲ قاموِس
الحازمّية ،ﻻنِفراِدها ﰲ باِبها .من هنا ،لَكِ ،مّنا ،الﱠتقديَر والّشكَر ،وعﴗ
أن ُيسَتولََد َنسُلَك ﰲ اﳌسؤولّية ،لَِتبقى ،هي مسؤولًة ،وأنَت َمرَجعاً...

<<

<<
<<

كتاب شكر الزميل أنطوان مونس

زيارة سفير
ت ونس

بعد تقدميه أوراق اعتمده اﱃ رئيس
الجمهورية اللبنانية ،زار سفي تونس السيد
بواري اﻻمام بلدية الحازمية حيث اجتمع
برئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس
اﻷسمر يوم الجمعة 2020/12/11؛ وقد
أبدى سعادة السفي كل اﳌحبة والتقدير
خصوصاً أن مقر السفارة ﰲ الحازمية وكذلك
محّل سكنه ،منّوهاً مبدينة الحازمية
والجهود اﳌبذولة من قبل اﳌجلس البلدي
للتطوير مع الحفاظ عﲆ طابع العراقة،
مبدًيا استعداده التام للتعاون مع البلدية
من أجل تنفيذ مشاريع عديدة ﰲ اﳌستقبل.
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<<

عيد الجيش

ﳌناسبة عيد الجيش اللبناين ازدانت الحازمية باﻷعﻼم
والشعارات الداعمة للمؤسسة العسكرية بقائدها وضباطها
وعناﴏها حيث اعتﱪ رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان
الياس اﻷسمر أّن الجيش اللبناين هو حامي الوحدة الوطنية،
مثمناً غالياً دموع أمهات الشهداء ،ومؤّكداً أّن الحازمية اﻷبية
كانت وتبقى دوماً وفّية للجيش اللبناين الذي وصفه بأّنه
مدرسة ﰲ اﻹنتمء الوطني.
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زينة الميﻼد
رغم الظروف اﻻقتصادية واﻻجتمعية والصحية
اﳌﱰّدية التي تعصف بالبﻼد ،كان اﻹﴏار من
قبل بلدية الحازمية عﲆ تزيني بعض
اﳌستديرات والكنائس ضمن نطاق البلدة لنﴩ
روح اﳌيﻼد والعطاء ،ولو بشكل رمزي.
عﴗ أن يحمل هذا العيد صّحة وسﻼماً وفرحاً
فقدنا معانيها.
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جولة ميﻼدية مع بابا نويل واللجان الشبابية
«لن نضّحي ببسمة العيد وفرح اﻷطفال» ،هذا شعارنا،
ولهذه الغاية تعاونت بلدية الحازمية مع اللجان
الشبابّية وسّيت دوريات اﳌحبة ﰲ العيد ،حيث رقص
سانتا كلوز وغّنى ووزع الحلويات مستعيناً باﻹطفائية
والونش وغيها من اﻵليات التابعة لبلدية الحازمية ،مع
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كامل اﻻحﱰام لﻺجراءات الوقائّية من وباء كورونا والتباعد
اﻹجتمعي؛ فساهمنا مجتمعني بنﴩ رمزّية العيد التي
غابت هذا العام عن كثي من اﳌنازل بسبب الظروف
ا لض ا غ ط ة .
أعاد ﷲ علينا جميعاً اﻷعياد بالبسمة والصحة وراحة البال.
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<<

اﻷمس

طابع  -طريق الحازمية
بيوت مطلع القرن اﳌاﴈ -
طابع بريدي من أﻻرشيف العثمين

من ذاكرة الحازمية ....العصفورية
«قامت اﻹرساليات اﻷميكية ﰲ بيوت ﰲ نهاية عام  1890بتشييد
 46مبنى عﲆ مساحة  130ألف مﱰ مربع ،كانت تشكل مﻼذاً
لﻸشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية وعقلية ،فتحولت
منطقة «العصفورية» إﱃ ما يعرف بأكﱪ مستشفى للصحة
النفسية ﰲ الﴩق اﻷوسط .وبالرغم من أن العمل ﰲ هذا
اﳌستشفى قد توقف ﰲ عام  ،1972إﻻ أن اﳌﴩوع ساهم ﰲ
ترسيخ هذا اﳌصطلح وبالتاﱄ أصبحت كلمة عصفورية مرتبطة
باﳌجانني وتدل عﲆ «مستشفى اﳌجانني» ،وبسبب ذاكرة اللبنانيني
انتﴩت هذه الكلمة ﰲ العامل العريب بأﴎه وأصبح متعارفاً عليها
ﰲ اﳌجتمعات».
ويعود أصل كلمة «العصفورية» اﱃ كثافة الطيور (العصافي
بالعامية) اﳌوجودة ﰲ هذه اﳌنطقة اﳌكسّوة باﻷشجار.
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الغد

مشروع تأهيل
وتجميل
درج مارت – تقﻼ
بعدما قّدم طﻼب الجامعة اللبنانية – كلية الفنون الجميلة الفرع
الثاين مشاريع مختلفة ﻻناء مستدام للحازمية ،اختارت اللجنة
اﳌختصة ثﻼث من أفضل التصاميم وعملت عﲆ دمجها
لﻼستحصال عﲆ اﻷفضل.
يهدف هذا اﳌﴩوع إﱃ تجميل وتأهيل درج مارت تقﻼ الواقع
ضمن نطاق بلدية الحازمية اﳌمتد بني العقار رقم  2501والعقار

رقم  2498بطول اجمﱄ  150م تقريباً.
الدراسة وملفات تلزيم قيد التحضي ،بانتظار ثبات سعر الﴫف
ليصار اﱃ التلزيم وفقاً للقوانني اﳌرعية اﻹجراء.
يذكر أّن هذا اﳌﴩوع ومعه احد عﴩ مﴩوعاً اضافًّيا باتت
جاهزة للتنفيذ وننتظر الوقت اﳌناسب لﻼستكمل.
#الحازمية_مدينة_الحياة

مشاريع مستقبلّية وأحﻼم قيد اﻹنجاز...

مﴩوع إنشاء بناء مواقف عامة تعلوه حديقة ومﻼعب عﲆ
العقار  / 2090الحازمية.
اﳌﴩوع قيد اﻻستحصال عﲆ رخصة البناء ،مساحة العقار
 1.108م م ،ويتضّمن بناًء يتألف من أربع طوابق تحت اﻷرض،
وطابق أرﴈ وأربع طوابق علوّية مخّصصة ﳌواقف عامة
للسيارات (سعة حواﱄ  100سيارة) تعلوها حديقة عامة

ومﻼعب للصغار مستقلة باﳌدخل واﳌخرج .مساحة البناء
 4.000م م تقريباً.
تّم انجاز الدراسة اﻷولّية ،بانتظار ثبات سعر ﴏف اللية اﻷميكية
مقابل الدوﻻر اﻷميييك وعودة الحياة اﱃ طبيعتها للمباﴍة بهذا
اﳌﴩوع كم باﳌشاريع اﻷخرى اﳌنجزة ملفاتها.
#الحازمية_مدينة_الغد
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التقرير المالي
مصارفات الفصلين الثالث والرابع 2020

التفصيﻼت
تعويضات الرئاسة اﳌسددة خﻼل الفصل
رئيس ونائب رئيس)
رواتب اﳌوظفني
اجور اﻻجراء
اﳌكافأت والتعويضات والتقدميات اﳌختلفة
اللوازم
اﳌﻼبس
بدﻻت اﻻيجار والخدمات اﳌشﱰكة
اﳌخابرات الهاتفية والﱪيد والﱪق
نفقات ادارية اخرى
التجهيزات
صيانة التجهيزات واﻻليات
النظافة العامة
صيانة اﳌباين
مكافحة الحﴩات
لوازم التنظيفات
اﳌحروقات
بدل استهﻼك الكهرباء
صيانة الطرق العامة
صيانة شبكة اﳌياه
صيانة شبكة اﻻنارة العامة

تﴩين
اﻻول

تﴩين
الثاين

-

99,000,000

11,000,000

110,576,000

333,444,000

111,739,000 113,240,000

40,435,000

37,462,000

136,218,000

40,320,000

51,656,000 155,497,000

53,231,000

260,384,000

20,699,000

2,999,000

15,115,000

36,144,000

637,000

1,805,000

19,910,000

21,715,000

2,915,000

10,000,000

1,350,000

متوز

111,801,000 111,067,000
58,321,000
18,030,000

اﻻستقباﻻت
اﻻحتفاﻻت واﳌهرجانات
رسوم الدعاوى واﻻحكام
نفقات التأمني
اﳌصاريف اﻻخرى غي اﳌلحوظة
اﳌجموع
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ايلول

10,000,000

15,000,000

38,429,000
82,700,000
4,580,000

22,000,000

132,000,000

134,279,000

359,258,000

80,260,000
95,152,000
9,203,000

159,009,000
198,551,000
14,420,000
2,915,000
16,350,000

2,180,000

2,209,000

4,389,000

2,595,000

3,381,000

14,460,000

7,320,000

25,161,000

6,900,000

2,834,000

3,300,000

13,034,000

16,391,000

26,947,000

23,787,000

67,125,000

2,149,000

5,270,000

18,317,000

25,736,000

12,664,000

19,793,000

23,211,000

55,668,000

2,096,000

7,914,000

15,550,000

12,850,000

36,314,000

6,984,000

2,227,000

1,800,000

3,046,000

7,073,000

22,951,000

4,036,000

6,412,000

3,909,000

14,357,000

1,093,000

18,633,000
11,515,000
6,160,000
7,866,000

65,051,000
25,431,000
14,544,000
3,718,000

1,820,000

3,996,000

2,220,000

7,544,000

19,249,000

29,013,000

4,610,000

29,711,000

7,125,000

9,126,000

12,351,000

28,602,000

4,730,000

35,510,000

79,347,000

61,824,000

1,820,000

3,660,000
5,444,000

38,339,000

2,595,000

85,780,000
43,930,000
43,655,000
12,677,000
3,996,000
37,981,000
48,513,000

14,216,000

29,621,000

4,600,000

4,162,000

8,762,000

-

8,981,000

1,968,000

10,949,000

9,609,000

18,640,000

8,750,000

8,750,000

9,500,000

9,500,000

20,900,000

4,000,000

36,750,000

4,000,000

36,897,000

57,719,000

1,405,000

3,557,000

4,962,000

224,000

2,144,000

2,368,000

11,256,000

69,150,000

انشاء الطرق العامة واﻻقنية واﻻرصفة
نفقات الدروس
11,850,000
التخصيصات الصحية
مساعدة اﳌعوزين
مساعدة اﻻوقاف الخيية
اﳌساهمة ﰲ النشاطات اﻻجتمعية
مساهمت اﱃ القطاع العام

آب

الفصل
الثالث

كانون
اﻻول

الفصل
الرابع

11,256,000
5,000,000

4,590,000

16,822,000

10,765,000
4,441,000

86,719,000

270,938,000

1,458,000

1,421,000

45,500,000

45,500,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

7,652,000

4,294,000

-

4,049,000

5,819,000

394,039,000 469,279,000

100,000,000
1,931,000
2,950,000

6,663,000

12,888,000

27,219,000

30,169,000

665,000

12,000,000

12,000,000

4,749,000

8,745,000

4,133,000

5,998,000

10,966,500

20,834,500

4,640,000

407,781,500

2,033,349,000 1,077,544,000 416,329,000 539,476,000 1,271,099,500

665,000
3,996,000

340,088,000

100,000,000
4,773,000

159,308,000

11,537,000

13,461,000

10,131,000
29,638,000

التقرير المالي
واردات الفصلين الثالث والرابع 2020
التفصيﻼت

الفصل
الثالث

تﴩين
اﻻول

تﴩين
الثاين

كانون
اﻻول

الفصل
الرابع

253,353,000 111,198,000

452,704,000

817,255,000

229,581,000

108,413,000

175,194,000

513,188,000

100,434,000

380,310,000

725,941,000

569,988,000

140,679,000

533,460,000

1,244,127,000

102,892,000

223,414,000

414,441,000

197,017,000

63,203,000

168,769,000

3,637,000

3,837,000

360,000

متوز

رسم عﲆ القيمة التأجيية (س)
رسم عﲆ القيمة التأجيية غي سكن (غ) 245,197,000
رسم صيانة اﳌجارير واﻻرصفة
88,135,000
رسم اﳌواد القابلة لﻼنفجار
200,000
رسم ترخيص لﻼعﻼنات الدامئة واﳌؤقتة
رسم الﱰخيص بالبناء
عﻼوة عﲆ رسم الﱰخيص بالبناء لقاء
استعمل اﻻمﻼك العامة البلدية
عﻼوة عﲆ رسم الﱰخيص بالبناء لﻼنفاق
ﰲ اوجه محددة
رسم انشاء مجارير وارصفة
رسم استثمر ﻻماكن اﻻجتمع واندية اﳌراهنات
رسم استثمر لﻼعﻼنات الدامئة
887,000
رسم استثمر بإشغال اﻻمﻼك العمومية البلدية
رسم استثمر ﳌحﻼت ومحطات توزيع
700,000
اﳌحروقات السائلة
رسم ﻻعطاء اﻻفادات والبيانات
52,000
والدروس الفنية
عائدات البلدية من الصندوق البلدي اﳌستقل
غرامة تأخي
3,568,000
محسومات الﴫف من الخدمة +
5,614,000
عائدات غي ملحوظة
264,000
طابع ماﱄ
91,000
رسم التعمي مع الغرامة

اﳌجموع

آب

ايلول

428,989,000
360,000

30,000

90,000

60,000

60,000

60,000

733,000

2,393,000

3,126,000

10,000

10,000

20,000

245,000

800,000

1,045,000

1,000

1,000

2,000

123,000

404,000

527,000

1,000

1,000

2,000

116,000

382,000

498,000
200,000

100,000

1,820,000

3,112,000

2,332,000

200,000
405,000

-

-

770,000

2,000,000

2,100,000

567,000

3,669,000
700,000

700,000

1,150,000

1,850,000

483,000

32,000

20,000

104,000

32,000

-

483,000
12,000

28,000

705,447,000

72,000
705,447,000

4,398,000

41,798,000

49,764,000

4,666,000

2,450,000

4,891,000

12,007,000

5,546,000

5,063,000

16,223,000

5,219,000

5,141,000

5,141,000

15,501,000

687,000

1,403,000

631,000

284,000

367,000

1,282,000

47,000

235,000

255,000

82,000

71,000

408,000

469,211,000 455,906,000

373,000

890,518,000 1,027,193,000 1,010,736,000 2,038,356,000 1,115,593,000

2,928,447,000

بلغ رصيد بلدية الحازمية لدى مﴫف
لبنان كم ﰲ  2020/12/31مبلغاً وقدره
 /28.491.125.256/ل ل
فقط :مثانية وعﴩون مليار واربعمئة
وواحد وتسعون مليون ومئة وخمسة
وعﴩون الف ومئتان وستة
وخمسون لية لبنانية ﻻ غي.
مﻼحظة :كان رصيد بلدية الحازمية ﰲ مﴫف لبنان نهاية العام  2020ما يوازي عﴩين مليون دوﻻر تقريباً قبل انهيار اللية اللبنانية.
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التقرير اﻹداري  ...معامﻼتنا باﻷرقام
اﳌعامﻼت الصادرة (الفصﻼن  3و )2020/ 4
2020/7
3
28
5
5

محﴬ جلسة مجلس بلدي
قرارات مجلس بلدي
قرارات إدارّية
معامﻼت صادرة إﱃ الدوائر الرسمّية
مختلف
طلبات – دعوات – رسائل شكر – تعاميم – 54
إنذارات – مراسﻼت – إعﻼنات

2020/8

2020/9

32

50

2
16
5
17

1
15
2
14

 2020/12 2020/11 2020/10اﳌجموع
2
30
12

1
11
7
3

2
26
4
10

11
126
23
61

55

24

45

260

اﳌعــامﻼت الواردة (الفصﻼن  3و )2020/ 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 وغيه

2020/7

2020/8

2020/9

44

27

79

128
75
65

80
41
55

141
55
75

 2020/12 2020/11 2020/10اﳌجموع
109
5
1
153
5

17
127
25

205
38
54

680
5
1
489
279

50

28

57

285

عدد العائﻼت التي ُقﱢدمت لها مساعدات إجتمعّية  273عائلة
 199.000.000ل ل
قيمة اﳌساعدات اﻹفرادّية
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الحازمية تفخر
بأبنائها
وليد جوزيف موّنس الشاب اﳌندفع والذي حقق
نجاًحا باهًرا وحصل عﲆ أوسكارات وجوائز عديدة،
هو ابن الحازمّية ويقطن ﰲ هوليود حيث يتابع
مسيته اﳌهنية ،هو يطلق اليوم فيلمه اللبناين 1982
الحائز عﲆ جائزة لجنة تحكيم الفيﱪيسيك مبهرجان
الجونة السينميئ وجائزة شبكة الﱰويج لسينم
آسيا واﳌحيط الهادي مبهرجان تورونتو السينميئ
الدوﱄ ،من متثيل نادين لبيك ورودريغ سليمن
إخراج وليد مونس .وقد بدأ عرض الفيلم ﰲ سينم
«زاوية» ﰲ  VOX Cinemasمؤخراً.
ندعوكم ﳌشاهدته مع احﱰام قواعد السﻼمة
العامة.
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«منا وفينا» بقلم المختار إيلي الغاوي

المختار إيلي الغاوي

نعود بوثائق تاريخية حيث سبق
أن نﴩنا عدًدا منها ﰲ الفصل
اﻷول من مجلة الحازمية 2020
(العدد  )51صادرة منذ ما يقارب
اﳌئة عام ونّيف ،محفوظة لدى
كاتب صفحة منا وفينا اﳌختار ايﲇ
الغاوي ،مع وثائق أخرى نادرة
جداً متنوعة تحيك عن حقبة بلدة
الحازمية ﰲ تلك الفﱰة من التاريخ
وكلها تعود ﻷبناء البلدة وكيفية
ﴍائهم اﻷراﴈ من اﻷمراء
الشهابيني وغريها الكثري من
اﳌعامﻼت الصادرة ﰲ ذلك الحني.

افادة كناية عن هوية
صادرة عن اﻻنتداب
الفرنسي وحكومة
لبنان الكبير

 | 46العدد  - 53الفصل 2020 - 4/3

هوية السيد كريم
فارس انطون الخوري
صادرة عن اﻻنتداب
الفرنسي وحكومة
لبنان الكبير – اصدار
العام 1921

هوية السيد بطرس
بشارة الزغبي يعود
اصدارها للعام 1933
عليها رسمه
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الحازمية ماضيﴼ وحاضرﴽ...
لكّل مجتمع انساين تاريخه وأحداثه وثقافته وأخباره واﻷجنبية» ،وقد كان للراحل الكبي بعد نظر ورؤية ثاقبة
وحضارته وطرائق معيشته وتقاليده ووجعه وحكاية ﰲ وحاسة كبية بأّن الحازمية ستصل يوماً ما اﱃ ما هي عليه
مسارات فصوله ونط حياته ،سواًء كان مجتمعاً ريفياً ﰲ قرية اليوم.
صغية نائية كم كنا ﰲ الزمن الغابر ،أو ﰲ مدينة نوذجية
مثلم هي بلدتنا الحبيبة الحازمية التي وصلت اليوم اﱃ
إّن اﳌتابعة ﰲ تقدم البلدة ساهم ﰲ الحفاظ عﲆ تاريخها ﰲ
مصاف اﳌدن الحديثة.
أّول كيان إداري لها ،وقد كان ذلك بجهود أبناء البلدة اﻷوائل
إّن كّل إرث انساين بكّل غنى وجوهه وتعّدد تجلياته وتنّوع عام  ،1928واﴏارهم عﲆ أن يكون لهم مختاراً للحازمية،
تشعباته ،يصنعه اﻹنسان سواًء كان حضارة فنية أو مادية أو وتحّقق حلمهم؛ وتابعوا النضال فانتخب أول مجلس بلدي
عمرانية أو كنوزاً وجدانية عاطفية ،حسّية كانت أو عصارة للحازمية عام  ،1961وصوًﻻ اﱃ العمران الذي أصاب البلدة
وجعه اﳌتعّدد اﻷسباب .إّن هذا اﻹرث تتناقله اﻷجيال القادمة من خﻼل تأمني بنى تحتية حديثة ﰲ بداية السبعينّيات
تراثاً إنسانياً معرفياً وتحافظ عليه وﻻ تضيع قيمته وﻻ يندثر (شبكة مجاري صحية).
وجوده.
بعدها ﰲ العام  1998من بعد الحرب التي أصابت لبنان عﲆ
إّن كّل تاريخ مهم كان عظيًم مبآثر رجاﻻته وإنجازاتهم ﻻ مدار عقدين من الزمن ،تّم انتخاب مجلس بلدي عمل عﲆ
ميكنه أن يصمد ويستمر وُيحفظ إذا مل يدّونه قلم أو تكتبه التخطيط لتقّدم البلدة وتطّورها وتأمني راحة الساكن
حروف ﰲ أّي لغة كانت ،أو تابعه من جاء بعده.
واﳌستثمر ﰲ آن ،فأخذ العمران طريقه اﱃ الحازمية وأصبحت
هذا ما ثابر عليه أبناء بلدة الحازمية منذ عهد اﳌتﴫفية التي اليوم مدينة نوذجية بكل ما للكلمة من معنى ،وهذا كّله
كان اﻷمراء الشهابّيون ميلكون معظم اﻷراﴈ التي أصبحت بفضل اﳌسؤولني الذين تعاقبوا عﲆ خدمة الحازمية ،وعﲆ
اليوم للملكني الذين أخذوا من الحازمية مسكناً لهم رأسهم رئيس اﳌجلس البلدي السيد جان الياس اﻷسمر.
وﻻستثمراتهم اﳌتعددة.
بتكاتف وتضامن ومثابرة جميع أعضاء اﳌجالس البلدية
مل تكن الحازمية سوى قرية صغية مبنازل بدائية ،وأغلبية
أراضيها زراعّية ﻷّنها كانت تتمّتع بكثة ينابيعها ووفرة اﳌياه
التي تجري ﰲ أراضيها ،وما بقي شاهد عﲆ ذلك.

اﳌتعاقبة للعمل عﲆ مصلحة الحازمّية وأبنائها وسكانها
واﳌستثمرين فيها ،أوجدوا فرصاً لرسم عقد اجتمعي سمح
لهم بالوجود الفّعال ﰲ هذه اﳌدينة النموذجية ،فأصبحت
الحازمية قبلة للمستثمرين ومركزاً للعمل الحضاري
واﻹبداعي ،حيث تضم اليوم مراكز تجارية وسياحية وصحية
وسكنية تنافس كﱪى اﳌدن.

ﰲ بداية عام ( 1930ﰲ القرن اﳌاﴈ) ،شّيد ﰲ الحازمية
مستشفى لﻸمراض العقلية والنفسية ،وهو أّول مستشفى ﰲ
الﴩق اﻷوسط ﳌعالجة هذه اﻷمراض ،باﻹضافة اﱃ وجود آثار
ﴬت ،ومفهوم الحﴬّية
تعود اﱃ العهد الروماين (قناطر زبيدة).
لذلك ،ميكننا القول أّن الحازمية تح ّ
وﰲ أيام اﳌتﴫفية بنى واصا باشا مقابر له وﻷقاربه ،ما زالت  Urbanismيشي اﱃ اكتساب اﻹنسان أساليب الحﴬ من
ّ
ّ
دون اﻻنتقال اﱃ اﳌدن الكﱪى والعواصم ،وهذا ما أضحت
حتى تاريخنا هذا معروفة باسم «قبور الباشوات».
عليه اليوم مدينتنا.
عام  ،1952بنى العصامي الكبي اﻷستاذ سعيد فريحه ﴏًحا ﻻ
بل أمﱪاطورية صحافية ﻻ تضاهيها صحافة ﰲ الﴩق ،سئل شكراً لكّل من عمل وجاهد ﰲ اﳌاﴈ ،والشكر اﻷكﱪ
ّ
يومها «ﳌاذا اخﱰت هذه القرية النائية لتبني عليها ﴏحك والحديث واﻷهم ﳌن نقل الحازمية من قرية صغية اﱃ بلدة
الصحاﰲ»؟ ،فكان جوابه «سﱰون الحازمية بوجود هذا الﴫح ومن ثّم مدينة نوذجّية «بتشوف حالك فيها».
قبلة أنظار ليس لبنان فحسب بل كّل البلدان العربية مختار الحازمية – ايﲇ بشاره الغاوي
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