
آالدس صعب
ء المجلس البلدي لبلدةمن ثمارهم تعرفونهم هذا القول ينطبق على رئيس بلدية الحازمية االستاذ جان االسمر وعلى اعضا
يس المكلف عن تأليف حكومةالحازمية ففي ظل شلل عمل الحكومة اللبنانية التي مر على استقالتها حوالى شهرين وعجز الرئ
ية من اجتماعية واقتصاديةتحقق تطلعات المواطنين وغياب مجلس النواب عن التشريع يترك المواطن يغرق في مشاآله الحيات

وامنية.
مين راحة الساآنين في نطاقهاان بلدية الحازمية من منطلق حسها الوطني وايمانها بالعمل االنمائي لم تأل جهدا في سبيل تأ

 وهي بحاجة إلدارة ترعىخصوصا وان هذه المنطقة تضم الى جانب المباني السكنية مؤسسات صحافية وعسكرية وتجارية هامة
د لها في ظل غياب جزئي للدولةشؤونها وتساهم في حل المشاآل التي تعترض تطورها ونموها فإذا ببلدية الحازمية السند الوحي
 البلدة البقاء عليها صفة الواحةعن معالجة مشاآل الطرقات واقنية الصرف الصحي وتأمين مياه الشفة اضافة الى االهتمام بطبيعة
فها.الخضراء في ظل هجمة عمرانية تجتاحها لما لها من موقع يجعلها صلة الوصل بين العاصمة واطرا
قها قررنا تسليط الضوء على بعضتعددت المشاريع واالصالحات التي قامت بها بلدية الحازمية وما زالت وحرصا منا على ايفائها ح
يحتذى به واهم هذه المشاريعانجازات هذه البلدية في مختلف الميادين والتي جعلت من هذه البلدة نموذجا لبقية البلديات 

واالنجازات:

لبلدي، والرئيس تحديدًا، بأن جذباستكماًال لسياسة اإلهتمام بتطوير شبكات البنى التحتية في الحـازمية، وايمانًا من المجلس ا
ــّـزة على جميع األصعدة، وتحديدًا في مجال البنى التحتي ة، وبسبب العالقـات المميزة التيالمستثمرين يبدأ بتقديم خدمات ممي
الشرب ضمن نطاق البلدة بالكامل.تربط الحازمية، بلدة وبلدية، بالمسؤولين في لبنان وخارجه تـّم استحداث شبكة جديدة لمياه 
ويتي، وتلزيم مجلس اإلنماء واإلعمار،ان هذا المشروع الممّيز والضخم يتم بمبادرة من بلدية الحازمية، بتمويل صندوق التنمية الك

 مليون دوالر اميرآي، حيث قامت دار3.3تنفيذ شرآة الحمراء للتعهدات، باشراف مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، وهو بكلفة تناهز 
يل خطوط قساطل مياه الشفةالهندسة بإعداد مشروع دراسات مستقبلية لمختلف البلديات التي تتغذى من نهر األولي بغية تأه
 خالل األشهر الستة القادمة.القادمة من نهر األولي والتي من المفترض أن تغذي الحازمية بالكامل. سوف تنتهي هذه الدراسة
 التكرير في الجمهور وفيوخالل المرحلة اإلنتقالية القادمة سوف تتغذى الحازمية من مصادرها الحالية األساسية أي محطتي

الزحيما.
تها من ثالث مصادر مختلفة،عند انتهاء المشروع سوف يتم تقسيم الحـازمية الى ثالث مناطق، آّل منهـا سوف يصار الى تغذي

الحازمية العليا والوسطى والسفلى منعًا النقطاع المياه في فصل الشحائح.
اه الجديدة لمنطقة نيو مارتاضافة الى مشروع تأهيل شبكات مياه الشفة هناك مشاريع اخرى انجزتها البلدية وهي شبكة المي

ــّة الحـازمي ــّـةتقال بالكامل التي نفذتها مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، وذلك بعد اصرار بلدي ة على تنفيذ آامل أعمال البنى التحتي
قبل المباشرة بعملية التزفيت آي ال يصار الى اتالف الزفت الحديث.

} سباق في االنجازات }
 ادارة السير من جهة أخرى لترآيباتخذ مجلس بلدية الحازمية قرارًا يقضي بالموافقة على عقد اتفاق بين بلدية الحازمية وهيئة

 الرئيس في بعض شوارع البلدة من ضمن مشروع النقل الحضري الذي ينفـذه مجلس اإلنماء واإلعمار، ويعملPark meterعدادات 
ن مواقف لزبائنهم. علمًا بأن هذه الخطوةعلى انهاء آافة األمور اإلدارية المتعلقة بهذا الموضوع، وذلك تجاوبًا مع تجار البلدة لتأمي

ة، وبالفعل فقد بدأت عملية ترآيبتهدف الى تسهيل أمور المواطنين الحياتية اليومية دون ان يكون هدفها ماديًا لمصلحة البلدي
العدادات في شوارع البلدة، دون اي انعكاسات سلبية على السكان المقيمين.

مين المشاة.* إنشـاء األرصفة حيث أمكن خصوصًا في منطقة الحازمية ومارت تقال وطريق السد للمساهمة في تأ
ألرصفة حيث أمكن، ان هذه* تكليف شرآة متخصصة إلجراء دراسات بغية التخفيف من أزمة السير وتطوير الشوارع واستحداث ا

م القادم.الدراسة قيد اإلعداد، ومن المتوقع أن تشهد شوارع الحازمية عملية تجديد شاملة مع مطلع العا
 ترقيم وتسمية الشوارع في الحازمية)، وهو مشروع متكامل أرادتGIS* استلمت بلدية الحازمية المرلحة األولى من مشروع (

فوقية، ومن المتوقع عند استالمه انالبلدية منه ان يكون شامًال حيث تضمـّــن مجموعة مهمة من اإلحصائيـّــات للبنى التحتية وال
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لى مستنقعات في فصل الشتاء* إستكمال إستحداث شبكات لتصريف مياه األمطار وصيانتها دوريًا منعًا لتحول طرقات البلدة ا
ًا قبل حلول فصل الشتاء وهطول األمطار* ترآيب الريغارات والقطاعات الالزمة لتصريف مياه األمطار وصيانتها وتنظيفها دوريًا وموسمي

الغزيرة.
 لمبة على المولدات الخاصة العاملة ضمن نطاق الحازمية لتبقى شوارعها200* إنشاء شبكات انارة عامة ووصل ما يزيد عن 

 الليل.مضاءة تسهيًال لعمل جهاز الحراس حيث تنعدم السرقات تقريبًا في الحازمية، خصوصًا خالل فترات
مصابيحها الكهربائية يفوق األلف.ويجرب حاليًا العمل على اعداد دفتر شروط لتلزيم تطوير شبكة اإلنارة العامة التي أصبح عدد 
فيت وترقيع الحفر الواقعة ضمن* إنشاء جدران دعم وحماية حيث يلزم للحفاظ على السالمة العامة واتخاذ القرارات الالزمة لتز

.نطاق البلدة نظرًا لكثافة السير وآي تبقى هذه الطرقات أهًال إلستقبال أبناء وزوار الحازمية
ئم من جميع شوارع البلدة، يقوم بها* باإلضافة الى العديد من أعمال الصيانة الدورية (إزالة الحشائش والمخلفات وغيره) بشكل دا

ــّـة التي وصفها اإلعالم المحلي بأنها خلية عمل ال تهدأ. عمال مكتب األشغال في البلدي
 والحراس، وذلك للتخفيف من* شراء سيارات جديدة، ذات محرآات صغيرة، لزوم استعمال اإلدارة ومكتب األشغال وجهازي الشرطة

استهالك الوقود وتخفيض أآالف الصيانة العائدة لآلليات القديمة
} جوائز وتقدير في المحافل الدوليـّــة }

التابعة لجامعة الدول العربية في العامبعدما نالت بلدية الحازمية جائزة اإلبداع التقني من قبل المنظمة العربية للتنمية المحلية 
 رجل العام، ها هي بلدية الحازمية تفوز بجائزة التمّيـز الذهبي2011 وتّوج الرئيس جان األسمر من المرجع نفسه في العام 2010

إلضطالع المجلس البلدي فيفي نطاق المسؤولية اإلجتماعية من منظمة تتويج والمنظمة العربية للمسؤولية اإلجتماعية وذلك 
: « ال طفل دون علم وال مريض دونالحازمية بدور ريادي في مساعدة أبناء وسكان البلدة، حيث رفع الرئيس األسمر الشعار التالي 
حة.طبابة» ويعمل على تطبيقه بالتعاون مع المجلس البلدي وفعاليات البلدة قدر اإلمكانيات المتا

} حل مشكلة المواقف }
 الحازمية بتلزيم دراسة السير الىاضافة الى مشروع ترآيب العدادات اآللية التي من شأنهـا التخفيف من أزمة السير، قامت بلدية

تطوير الشوارع وحرآة مرورشرآة متخصصة تعمل حاليًا على انهاء التقرير األولي الذي سترفعه الى المجلس البلدي لدراسة 
السيارات.

هذا باإلضافة الى:
 بقيمة تناهز العشرة مليارات ليرة2 م3.909 عقارات ضمن نطاق البلدة لتحويلها الى مواقف عامة (مساحة إجمالية 9* استمالك 

لبنانية).
 البناء نظرًا ألزمة المواقف وإلزام* تــّم إجراء تعديل إلضافة موقف سيارة لكل وحدة على عدد المواقف المطلوب حاليًا في قانون

10/3/2012جميع األبنية التي تنشأ حديثًا وقد بدأ تطبيقه على الرخص الجديدة ابتداء من 
} األسمر يناشد المجتمع المدني والوزارات المختصة للمساهمة مع بلدية الحازمية }

ها الشيخ سالم الصباح لىوفي دردشة مع رئيس المجلس البلدي، توجه السيد جان األسمر بالشكر الى دولة الكويت وعلى رأس
ــّـز والكرم الذي تغدق به على لبنان اجماًال وعلى الحازمية بواسطة صندوق ال تنمية الكويتي بشخص الدآتور نوافالتعاون الممي

الدبوس، وهو ما تعجز عنه الدولة اللبنانية في بعض األحيان بسبب التجاذبات السياسية.
ــّـا في ما خّص طريق قناطر زبيده المقطوع فقد ناشد األسمر المعنيين سواء وزارة األشغال  العامة والنقل، الهيئة العليا لإلغاثةأم

نهار جزءًا منه جراء العواصفوآل من بوسعه المساهمة للتنسيق مع بلدية الحازمية بغية تدعيم هذا الطريق المنكوب، الذي ا
روط السالمة العامة خصوصًا وأن آلفةالشتائية، معتبرًا أنّ  هذا الشريان الحيوي ال بد من فتحه ولكن بعد تأمين الحد األدنى من ش

ي بلدية ان تقوم ماليين دوالر اميريكي تقريبًا، وةفقًا لدراسة أعدت من قبل شرآة متخصصة، وهي ليست بمقدور ا3الصيانة تبلغ 
بها منفردة،

د مروان شربل حيث اطلع عن آثبآما آشف الرئيس جان األسمر عن زيارة ميدانية قام بها معالي وزير الداخلية والبلديات العمي
لطريق لحين ايجاد الحلول الالزمةعلى حجم الكارثة وعلى األشغال المنجزة من قبل بلدية الحازمية، مؤآدًا على التريث في فتح ا

لتأمين السالمة العامة.
} أنجز الكثير وبقي القليل . . . }

الى شرآة تعهدات متخصصة بقيمةالى ذلك، قامت بلدية الحازمية بمجموعة من الخطوات ومنها تلزيم المرحلة األولى من الصيانة 
ى السالمة وتأمينًا للمصلحة العامة.تناهز المليار ليرة لبنانية، على ان يصار الى استكمال المراحل المقبلة تباعًا، حفاظًا عل

وتسعى البلدية الى استكمال الجزء الثاني من التلزيم ممطلع الشهر القادم،
ـت بالحازمية والجهود المكثفة التيوقد دعا األسمر اإلعالم وآل المهتمين الى اجراء زيارة ميدانية لمعرفة حجم الكارثة التي ألّم

تقوم بها البلدية إلعادة فتح الطريق.
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