
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 العبـــــــــــــــــــور  قصـاصة من جريدة )مجـلة( :    

  98  :العدد 

 4102آب   تــــــاريخ :



 مشـــاريع جديدة في بلدّيــــة الحـازميـّــــــــــــــــة

 

 !ال شّح في الحـازمية بعد اليوم  ... ومياه سليمة سوف تصل الى المواطنين 

إستحداث وتمديد شبكة جديدة لمياه الشرب )الرئيسية والفرعية( ضمن نطاق البلدة تـّم 

 الرئيسيةأحجام القساطل وزيـادة زام تكلم، وقد تـّم تعديل اإلل 52بالكامل بطول حوالي 

 .الستقبال مياه نهر األولي الحقـًا

ان هذا المشروع الممّيز والضخم يتم بتمويل من صندوق التنمية الكويتي، تلزيم 

مجلس اإلنماء واإلعمار ، تنفيذ شركة الحمراء للتعهدات، بإشراف مباشر من واشراف 

 ة الحازمية. بلديو ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان قبل

 مليون دوالر أميركي.  3.3كلفة المشروع: 

هذا باإلضافة الى حفر آبار أرتوازية ووصلها الى شبكة المياه التي تغذي البلدة، 

ذى من ثالث مصادر وبالتالي تكون الحازمية عند انتهاء المشروع قد أصبحت تتغ

ة ومميزة ومصادر جديدة مختلفة للمياه، وهي أولى البلدات التي أصبح لديها شبكة جديد

 للمياه.

 

 األمــــــــــــــــــــن : 

  كاميرا في مختلف  52قـامت بلدية الحـازمية بخطوة رائدة، حيث تـّم تركيب

شوارع البلدة وعلى مداخلها الرئيسية كخطوة أولية، حيث تّم تركيب كاميرات 

PTZ  درجة  363على المداخل اي تلك التي تستطيع التقاط صور على قطر

 55/55ويمكنها التقاط أرقام السيارات، وهذا النظام يعمل على مدار اليوم 

ً  إلى  ً  يوميا ويوجد موظفين يعملون على المراقبة الفورية ويرفعون تقريرا

مال المراقبة حضرة رئيس البلدية . باإلضافة إلى وجود نظام لتسجيل كافة أع

عن أي وهذه الغرفة مزودة بخطين هاتفين إلبالغ جهازي الشرطة والحراس 

، كما تضم خارطة كبيرة مفصل عليها مواقع حادث أو للتدخل بشكل فوري 

 الكاميرات. 

 

  قـامت بلدية الحـازمية بتلزيم المرحلة الثانية من كاميرات المراقبة الطرقّيــة

 تطيع تغطيـة جميع الشوارع.ليأتي العمل متكاماًل ولتس



  تنعدم تقريبًا أعمال السرقة والنشل ال سيما في ساعات الليل، حيث يقوم جهاز

 .الحراس بالتشّدد في ضبط األمن

 

 

 شعـار لزوم عيد الجيش: 

 

 ومواقف قائدهن غالياً تضحيات الجيش اللبناني أهالي الحازمية يثمنو

 العماد جان قهوجي للحفاظ على الوحدة الوطنيـّــة 

 ئيس واعضاء مجلس بلدية الحازميةر      لجنة تجار البلدة الحازميةختارا م

 

 أو 

 

 من الحازمية إلى الجيش في عيده: تحية محبة وإجالل

 

 ئيس واعضاء مجلس بلدية الحازميةر      لجنة تجار البلدة الحازميةختارا م
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