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 ٢: ص                ٢٠١٦/  ٢الفصل    -مجلة الحازمّية  

 الـفـَــهَرس
 

 آلمة رئيس المجلس البلدي:    شكرًا  ٣
المجلس البلدي الجديد ٤
 ٢٣/٥/٢٠١٦ -انتخاب الرئيس ونائبه   ٥
٧-٦  المجلس البلدي الجديد يتقبل التهاني  

١١- ١٠-٩-٨   BACKYARDافتتاح مجّمع  
١٣-١٢  مارت تقال على نية المجلس البلدي الجديدقداس رعية  

١٤ 
  :مكتب التنمية

 روبيومشروع بروتوآول مع االتحاد األ
١٧-١٦-١٥ تكريم المختار غاوي الغاوي 

١٨ ELYSEE  :احتفال بيئي لمناسبة نهاية السنة الدراسية  
  قداس تكريمي على نية الرابطة المارونية ١٩
 غصوب عرمونيإلسا : ةمبدعون من الحازمي ٢٠
٢٢-٢١ مناسبات مختلفة 

تكريم  الرئيس ٢٣
أشغالنـا٢٧-٢٦-٢٥-٢٤

٢٩-٢٨ التقرير المالي 
  التقرير االداري ٣٠
 آلمة المختار ايلي الغاوي: منا وفينا ٣١

رئيس مجلس بلدية الحازمية  فكرة  

  جان الياس األسمرجان الياس األسمر
 

 إعداد وتنفيذ 
حرب حرب . . روي جروي ج   

 موقع بلدّيــــة الحازمية على صفحة اإلنترنت 
wwwwww..hhaazzmmiieehh..ggoovv..llbb  

 

ساهم في جميع األعمال بغية تنفيذ لكل من شكرًا 
أجهزة  جميع ونخص بالشكر وطبع هذا التقرير

  وموظفي بلدية الحـازمّية
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 ٣: ص                ٢٠١٦/  ٢الفصل    -مجلة الحازمّية  

 اإلفتتاحية بقلم الرئيس جان الياس األسمر
  
  

آلمات الشكر ليست آافية لنقل شعورنا باإلمتنان لكّل ابناء 
  .الحازمية

  
لكّل سيدة مريضة، لكّل عجوز، لكّل شاب طموح، لكل رجل يحلم 
بمستقبل أفضل، لكّل ام تريد األمن واألمان ألبنائها، لشبه اإلجماع 

  ! الذي حصلنا عليه، ألف شكر
  

لم تكن السلطة يومًا هاجسنا، وانما خدمة بلدتنا الحبيبة والسعي 
  نا به، معكم لتحويلها الى مدينة تضج بالحياة، وهذا ما قم

  ... ونستمر 
  ... نستمر معكم، وبفضلكم 

  .حلمنا معاًَ بمدينة نموذجية بدأت ورشة العمل، وال تزال مستمرة
  !الكثير، ويبقى األآثر ... حققنا الكثير 

  
ست سنوات جّددتم لنهجنا، فحّملتمونا مسؤولية آبرى، أي البقاء على قدر مستوى تطلعاتكم وثقتكم الكبيرة بنا التي 

  . يتمّتع به اّي رئيس في السلطة المحلية نادرًا مائة، وهو رقم ات الثمانين بالمفاق
  

  :وعدنا لكم، مشاريع انمائية وثقافية وحياتية 
 .استحداث مرآز للرعاية الصحّية لتأمين الخدمات الطبية األولية ألبناء الحازمية وسكانها •
منهم حسب امكانياته العلمية والعملية والصحية،  اعداد دراسة إلنشاء نادي للمسنين، يعمل فيه آّل واحد •

 .، واستمرار اعطاء األولوية لإلهتمام بكبارناسانًا منتجًا وفاعًال في المجتمعليبقى بذلك ان
ايجاد حل دائم لمعالجة النفايات ضمن نطاق اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي أو ضمن نطاق الحازمية  •

 .البلدي
لالستعمال من قبل ابناء الحازمية وسكانها وتجهيزها بكل المستلزمات وتفعيل  افتتاح الحدائق العامة •

 .المحافظة على البيئة
 .استحداث ممّرات آمنة مخّصصة لرآوب الدراجات وممارسة رياضة المشي •
 .تأهيل وتجميل األدراج الواقعة ضمن نطاق البلدة الستعمالها للمعارض الفنية •
تنفيذ المجّمع اعداد دراسة ل وير على األصعدة آافة، باإلضافة الى متابعةاستكمال النهج اإلنمائي والتط •

 .الثقافي والرياضي
اإلستمرار في تفعيل دور الشباب ألننا نؤمن بأّن شبابنا هم حاضرنا وغدنا ورآيزة مستقبلنا، ونسعى الى  •

 .دمجهم مع اصحاب اإلختصاص لإلستفادة من خبراتهم وتطوير قدراتهم
  

  بأن العمل البلدي هو نهج مؤسساتي ألننا نؤمن 
  !فإننا ننتمي... ألننا نهتم 

 جان الياس األسمر 



 

بتاريخ 
١٥

-٥
-

٢٠١٦
 

ت البلدية في الحازمية
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س النجار 

عبده أني
 

 
 

 
 

 
صافي

نادين شربل ابو 
  

  
فاز بالتزآية المختارا

ن 
س حريقه

روبير طانيو
 

و 
ايلي بشاره الغاوي

  
ياري س اإلخت
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 :
س عيراني  

جرجي فار
 -  

ف جان الفغالي 
يوس

 -  
طوني جميل تابت
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٢٠     
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حافظ جبل لب
ست الجلسة
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ألسمر رئيس
باإلجما ًا له

١٦/  ٢لفصل

تمع المجلس
ب سعادة مح
، وقد ترأس
سيمون عيرا

ن الياس األ
حبيش نائبًا

ال   -لحازمّية  

اجت ٢٠١٦
ة في مكتب
 فؤاد فليفل

السيدة س    

ب السيد جان
سف جميل ح

مجلة ال

/٢٣/٥ريخ
في الحازمية
 األستاذ

وتّم انتخاب
والسيد يوس

بتار
ف
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 ٦: ص                ٢٠١٦/  ٢الفصل    -مجلة الحازمّية  

 المجلس البلدي الجديد يتقبل التهاني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

غّصت باحة القصر البلدي بالمهنئين الذين توافدوا لتهنئة  ٥/٢٠١٦/ ٢٦بتاريخ 
حصدوا ثمانين بالمائة من مجموع اصوات  نالذي(رئيس واعضاء المجلس البلدي 
 نومختاري البلدة واعضاء المجلس اإلختياري الذي) المنتخبين فحققوا شبه إجماع

  قائًال مشارآينمناسبة حيث شكر الرئيس ال، وآانت فازوا بالتزآية

بالحوار والقرار أسـّــسنـا الحازمية الجديدة التي أردناها أن تزدهر وتنمو وتتقدم 
بالحوار المستمر والبناء وبشجاعة  فضـل، مع الحفاظ على هويتها وعراقتها،نحو األ

وقوة القرار أصبحت الحازمية مدينة اإلستثمارات الناجحة، وواحدة من أهم ضواحي 
  .العاصمة بيروت
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 ٧: ص                ٢٠١٦/  ٢الفصل    -مجلة الحازمّية  

 المجلس البلدي الجديد يتقبل التهاني
 

    ل التهاني تقديم درع شكر الى  تخّلل حفل تقّب
  ميشال يوسف الفغالي . د

الذي آان الداعم األآبر واألبرز، والذي سيتولى دراسة 
وتخطيط مشروع انشاء مرآز عمل للمسنين ليبقوا قوة 

  . انتاجّية مهمة في المجتمع المدني

  :وقد ُحفر على الدرع

واسمًا المعًا تصنعون وقفة ... من منزل عريق تتحّدرون 
شكرًا لكم من قلب الحازمية الذي ... عّز وإباء تقفون 

  طّببون ت

***  

  مختارا  الحازمية
  رئيس واعضاء مجلس بلدية الحازمية

شعارات التأييد لرئيس المجلس البلدي والئحته، خالل الحملة اإلنتخابية رفعت المطربة الكبيرة السيدة سميرة توفيق 
 .أثناء حفل التهاني) ابنة الحازمية(_فكانت لفتة تكريمية منهم البنة شقيقتها السيدة لينا رضوان 



مقهى 

سياحي 
شروع 
خاصة 

ة لبناني
 ريحه،
السهر 
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BA 
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زيران الجاري
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ها، ويجمع اش
 الحازمية بش
 أساسية لروا

 

   

ACKY

لخريطة السي

 من شهر حز
غيلية، وانعكاس
و من المطاعم
  .واء الطلق

زمية ومحيطه
طور، ويضع
جعلها جهة

 

 

YARD

ريحه على ال
  ، ضيًا

في األول(
 وجهته التشغ
عددًا آبيرًا م
حدائق في الهو

حية في الحاز
لحداثة والتطو
 اللبنانية، ويج

  .لهادئة

٢٠     

رع سعيد فر
ل وناديًا رياض

على موعدا
لجهةأو ومه

 مربع، يضم
خضراء والحد

لمراآز السياح
ة والبنائية ال
طة السياحة
ة والراقية وا

١٦/  ٢لفصل

حازمية وشار
حديقة لالطفال

آانا فريحة،
ن لجهة مفهو

آالف متر ٥ 
 الفسحات الخ

بر من اآبر ال
صفاته الهندسية
 على خريط
الجواء الجميلة

ال   -لحازمّية  

حي يضع الح
لموسيقى وح

 شارع سعيد
، إني المنطقة

مساحة على 
ضيًا، عدا عن

حي الذي يعتب
يحمل بمواص
لعام الدولي،

استمتاع باالة 

مجلة ال

شروع سياح
ين للسهر وال

ية، وتحديدًا
هو األول في
ي الذي يقوم 
ل وناديًا رياض

شروع السياح
بية، في ما يح
ي للطريق ال
ين عن لحظة

 

اآبر مش
ومربعي

الحازمي
ضخم ه
السياحي
لألطفال

هذا المش
االجنبو

الموازي
والباحثي
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 ٩: ص                ٢٠١٦/  ٢الفصل    -مجلة الحازمّية  

BACKYARD 
  

  

آما ان المشروع، ومجمع المطاعم اللبنانية واالجنبية من حيث موقعه 
الجغرافي المميز جاء ليكمل دور المدينة المستقبلي آمدينة نموذجية 

ذا فقيام ه. جاهزة للمستقبل ومتطلباته، آما متطلبات اهاليها وزوارها
يؤآد مرة جديدة ان  ض بالحياةبالمشروع في قلب الحازمية النا

الحازمية هي وجهة االستثمارات الناجحة، بعدما استقطبت 
االستثمارات التجارية الضخمة، واطالق ورشة بناء مدينة سكنية تشبه 

 .وسط بيروت –الى حد بعيد بمواصفاتها الهندسية ووظائفها التشغيلية 
مع الضخم والنهضة العمرانية التي تشهدها آما ويترافق هذا المج

الحازمية منذ اآثر من عقدين، فما يحمله المشروع من مواصفات، 
يترجم رؤية رئيس مجلس بلديتها االستاذ جان االسمر والمجلس البلدي 
الذي لعب دورًا رياديًا في تشجيع االستثمارات على انواعها فيها، 

نحو متطور جدًا، ما يجعل عن  مترافقة مع تأهيل البنى التحتية على
حق من الحازمية مدينة نموذجية، يصعب على اهلها مفارقتها والعيش 

الهام " دار الصياد"تحت اي سماء اخرى، تمامًا آما هي حال مدير عام 
  ".ال اترك الحازمية والسما زرقا"فريحة التي تردد دومًا 

  

قد عّبرت بكلمة واحدة عن هذا   وآانت المهندسة المالط
وتكمن أهميته  ".أنه صديق البيئة"المشروع الذي وصفته ب

ضل المعايير العالمية، من خالل االستفادة أففي تصميمه وفق 
من العناصر الموجودة في موقعه االساسي والعمل على 

ة تهدف الى إعادة تصنيع االشياء، ّيتطويرها، في مبادرة بيئ
نشاء جسر إفعلى صعيد المثال، تم . ص منهامن التخّل بدًال

امتار،  من خالل جمع مجموعة من  ٧المشاة الذي  يمتد على 
الحواجز التي تم استعادتها من خالل االشياء غير الصالحة 

تحافظ هذه ، وبنظر القيمين على المشروع . لالستعمال
االستراتيجية على  الطاقة ، بهدف الحصول على ميزات 

  .يئية أفضلاقتصادية وب

أما الفكرة االساسية  من وراء  هذا المشروع فهو تأمين مكان لتناول الطعام يتناسب مع آل االعمار وجميع الفئات، إضافة الى 
يستقطب الزبائن  "ويتوقع القيمون على المشروع أن. مالعب  لالطفال، وصالة رياضة وموقفين تحت االرض للسيارات

االسبوع، إما لتناول الغداء أو العشاء، أو لتناول القهوة ومشروب آخر ، حيث أّنه يرتكز على  خالل االسبوع وفي عطلة نهاية
 ".المثالية  اتقديم تجربة مختلفة في قطاع الضيافة ويعتبر وجهته

نطقة من الموقع الجغرافي للمشروع يعتبر من أهم  عوامله، ويخدم سكان الم"، أن  )أحد الشرآاء( بدوره أّآد السيد ربيع سابا
 عدة خيارات، انطالقًا يوّفر" أن المشروع الى ولفت سابا  ". أو مكان إقامتهم عملهممن  مكان يرتادوه بالقرب  تأمينخالل 

، "النادي الرياضي وصالون التجميل، أو زيارة إلحدى الحانات، او االستفادة من من تناول عشاء رسمي في إحدى المطاعم
حازمية والجوار بعد اليوم في حيرة  للبحث عن مكان واحد يجمع آل هذه الخيارات، حتى االحتفال فلن يقع المقيم في منطقة ال

  . بأعياد الميالد بات سهًال، وال يتطلب قطع مسافات ومواجهة زحمة السير
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BACKYARD 
 

  السيد جان الياس األسمر  –آلمة رئيس مجلس بلدية الحازمية 

نفتتحه اليوم وايــّـاآم في واحدة من اجمل نقاط شارع الراحل الكبير سعيد فريحه، وقد عـُرف ... إنــّه المشروع المنتظر 
ليس لوجود أّول وأهم مستشفى جامعي لألمراض العصبية فيه، بل نتيجة لتجّمع العصافير " العصفورّية"المكان سابقًا باسم 

  . مياه في حينه وليس ألي سبب آخربكثرة لوفرة األشجار المثمرة وال

أّما اليوم فيجتمع فيه األصدقاء واألحباء من 
مختلف شرائح المجتمع ومن مختلف 
الفئات العمرية ليغّردوا عاليًا باسم 

  "!.منارة البلدات: الحازمية"

  المستثمرون األعزاء، 

اّن مشروعكم الممّيز هذا، بكل تفاصيله 
خصوصًا مع هذا الدقيقة وجماليته المتقنة 

الكم الكبير من المؤسسات الرائدة والعريقة 
في حقلها التجاري التي اصبحت متواجدة 
فيه، آان حاجة ماسة للحازمية وجوارها، 
ألّنه متنفس سياحي رائع واقتصادي مهم 

  .يزيد منطقتنا تألقًا ورونقًا وتمّيزًا

الحازمية أيها السادة تعرفونها جيدًا 
لجغرافية، وقربها من وتعرفون مّيزاتها ا

العاصمة بيروت، فهي بّوابة لبناننا من 
  !شماله الى جنوبه وبقاعه

ان الموقع الجغرافي المميز هو هبة سماوية، اال أّن 
ما وصلت اليه الحازمية اليوم من نجاحات 
واستثمارات مهّمة فهو ثمرة عمل دؤوب اضطلعت 
به مجالس بلدية متعاقبة، وخصوصًا في الوالية 

سابقة من حيث اإلستثمار في تطوير البنى التحتية ال
وتحديث الشوارع وتطويرها وتقديم افضل 
الخدمات والتسهيالت للمستثمرين، ضمن األطر 
القانونية، آما اشتهرت الحازمية بجمال بيئتها 
النظيفة وتمايزت باألمن واالستقرار بفضل التعاون 

  .المثمر بين بلديتها وجميع األجهزة األمنية

آّل هذه العناصر مجتمعة، ساهمت في النهضة 
اإلقتصادية التي شهدتها الحازمية، فانتقلت في وقت 
قصير نسبيًا من بلدة صغيرة نامية الى مدينة نابضة 

 . بالحياة، تستقبل أهم اإلستثمارات في لبنان



 

11 
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BACKYARD 
  

  أيها األحباء،

رغم آل الظروف الصعبة التي يمّر بها اقتصادنا 
الوطني ترانا اليوم نفتتح واّياآم سلسلة المطاعم 
والمؤسسات هذه، لنؤّآد على استمرارنا بحب 

وبلد نعتز ... الحياة والعمل من اجل مدينة أفضل 
  ! ونفتخر به

وختامًا في هذه األمسية أقول، الشكر، آل الشكر 
 The Backyardلألعزاء أصحاب مشروع 

الذين وضعوا ثقتهم بالوطن أوًال  وبمدينتنا ثانيًا،  
ليؤّآدوا مرة جديدة معنا اّن الحازمية هي بحق 

، ونحن لن نأُل "مدينة اإلستثمارات الناجحة"
جهدًا اال ونضعه بتصّرف انجاح هذه 
اإلستثمارات التي تعود بالفائدة على شبابنا من 

م، وعلى تطّور خالل فرص العمل التي تقّدمها له
وازدهار بلدتنا وعائدات بلديتها مّما يسمح لنا 
االستمرار بتقديم الخدمات األفضل واألشمل، 

  .لنبقي على الحازمية مثاًال يحتذى به

  ...شكرًا لمشارآتكم جميعًا   !ومعكم صارت أحلى... الحازمية حلوة 
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 قداس رعية مارت تقال على نية المجلس البلدي
  

الحازمية بالمؤمنين والمصّلين ليل الخميس الواقع فيه  –غّصت آنيسة مارت تقال 
على نّية الحازمية، البلدة والبلدية ومختاريها بعد اإلنتخابات األخيرة في ايار  ٢٣/٦/٢٠١٦

  .، بدعوة من عيلة مارت تقال ولجنة الوقف٢٠١٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شّدد آاهن رعية مارت تقال، األب جورج بدر، على أّن 
" بقضيته هو مناضل من اجلها وبها يصل الى القممالمؤمن "

في معرض المبارآة بتجديد الثقة للرئيس جان الياس األسمر 
آنا قد توقعنا عودتكم "وانتخاب المجلس البلدي حيث قال 

  ".فمحبة الناس أعلمتنا
  

وألن الهدف مشترك، وهو اعالء شأن الحازمية لتبقى 
نة وقف الرعية منارة البلدات، آانت آلمة ايضًا للج

ز ما جاء ربشخص المحامي األستاذ لبيب حرفوش، اب
  : فيها

ألنك من ناسها ومع ليس ألنك رئيس البلدية، بل  "
ي الحلو والمّر، في الحرب رافقتهم ف، ناسها ولناسها

آنت سندًا لهم في األوقات الصعبة، وبعملك ، والسلم
ال يكفي، ، الدؤوب جلبت لهم الخير واإلزدهار

لحازمية مك، أن نمنحك درعًا، ألنك آنت درع التكري
  "في أيام الشّدة وال تزال
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 ١٣: ص                ٢٠١٦/  ٢الفصل    -مجلة الحازمّية  

 قداس رعية مارت تقال على نية المجلس البلدي
  
  

ثّم آانت آلمة لرئيس المجلس البلدي شكر فيها 
ربيع الحازمية صار حقيقة المنظمون، واوضح اّن 

حـلمنا بهـا منارة ساطعـة، تعـلــّــقنا "، قائًال ملموسة
أحببنا عطر  بأرضها، بناسهـا، بتاريخها وحضارتـهـا،

حازميــّــتنا، الحبيبة حدائقها وبساتينـهـا، فكـانت 
حققنا الكثير الكثير وسنعمل وعدنا بالكثير و، الدائمة

" حلوة"على متابعة مسيرة التطّور، ألن الحازمية 
، وقد وعد المجتمعين أن "! ومعكم صارت أحلى 

اللقاءات لن تقتصر على المناسبات اإلنتخابية، بل 
مجلسين البلدي واالختياري على موعد دائم سيكون ال

مع ابناء الحازمية وسكانها، آما في الواليات السابقة 
والمشارآة الفعالة ألّن العهد يتجّدد على التواصل الدائم 

  .نشاطات واإلجتماعات واللجـانفي مختلف ال
  
  : ثم ختم قائًال

دني وال سيما إنتقاد الناس قبل مديحهم ليكون عملنا تنقلوا لنـا بكل أمانة ودقة آراء المجتمع الم ادعوآم أن"
وعاشت رعية مارت عشتم  !الحازمية بناسها وانجازاتها صارت مضرب مثل! مسيرة مستمرة نحو األفضـل

  ".منارتنا الحازمية ولتبقى... تقال 
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 ١٤: ص                ٢٠١٦/  ٢الفصل    -مجلة الحازمّية  

 مشروع فرز النفايات ومعالجتها بالتنسيق مع االتحاد األوروبي
  
  
  

بعثة اإلتحاد األوروبي في لبنان دعوًة لتقديم المشاريع تحت أطلقت 
حماية الموارد البحرية في لبنان وتنميتها على نحٍو مستدام "عنوان 

)PROMARE"( ،الحّد من التلّوث البّري في المناطق  ترمي إلى
الساحلية نتيجًة للنفايات البلدية الصلبة والنفايات الصناعية، وذلك من 
خالل تطوير أنظمة شاملة إلدارة النفايات في البلديات الواقعة في 

وال تشمل هذه الدعوة معالجة مياه . األحواض المائية الساحلية
ومن الممكن أن تشمل أنشطة المشاريع المقّدمة ، الصرف الصحي
  .... ستثمارات وتعزيز القدرات والتوعية، الدراسات واإل

  
  

أما الجهات التي يحق لها تقديم المشاريع فهي 
، المنظمات غير )اي البلديات( السلطات المحلية

الحكومية والمنظمات الدولية التي تقع في أحد 
البلدان األعضاء في اإلتحاد األوروبي أو في 

  .للجوارلبنان أو في بلٍد تشمله اآللية األوروبية 
ويمكن لكل مشروع ُممّول أن يحصل على 

يورو  ١.٥٠٠.٠٠٠تمويل يتراوح بين 
تتخطى نسبة  ن اليورو، على أ ٣.٠٠٠.٠٠٠و

في  ٨٠التمويل الممنوحة من اإلتحاد األوروبي 
  .المئة آحدٍّ أقصى

  
على تقديم الطلب  في بلدية الحازمية بطلب من رئيس المجلس البلدي الرئيس جان األسمر، عمل مكتب التنمية

لوجودها على مجرى  خصوصًا ، سيما واّن بلدية الحازمية تحترم المعايير المدرجةوالتحضير النجاح المشروع
  :نهر بيروت، فكانت الخطوات التالية

وهي قاعدة ) PADOR)The Potential Applicant Data On-Line Registration  الحصول على ال  −
بيانات تستخدم من قبل اللجنة في االتحاد االوروبي لتقييم معايير القدرة التشغيلية واالدارية للمؤسسات التي 

    . ستقدم اقتراح المشاريع
الشريك المناسب لهذا  ايجادن مكتب التنمية من ، تمّك تحديد الشرآاء في المشروع بعد اجتماعات متواصلة −

في الشق المتعلق بالفرز " التي ستساندنا في تنفيذ المشروع وخصوصا Arc-en-cielأال وهي جمعية    المشروع
  . والتسبيخ

أما الشريك الثاني فهو سيكومو الشرآة اللبنانية الرائدة في صناعة الكرتون ونفايات الورق والتي ستهتم بالنفايات 
  RDF (Refuse-Derived Fuel).التي ال يمكن تدويرها وذلك باستخدام طريقة ال 

نوان عبعد اختيار الشرآاء وارساله الى بعثة االتحاد االوروبي تحت   CONCEPT NOTEآتابة ال −
Mitigating waste in the Federation of SOUTH COASTAL Municipalities and Araya 

for a cleaner Beirut River 
  

 ألننا نهتم فإننا ننتمي... وال زلنا بانتظار الرد عساه ايجابّيًا 
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 تكريم المختار غاوي الغاوي
 
 

  ، ١٤/٦/٢٠١٦بتاريخ  دة األولى من دعوة المجلس البلديبناء على الما
   

المختار غاوي الغاوي وابنته والمختار ايلي الغاوي وعقيلته الى جلسة المجلس البلدي وبعد أن انضم 
والمختار روبير حريقه ورئيس لجنة التجار السيد جوزف خوري ورئيس جمعية مارمنصور السيد 
هادي رزق اهللا، حيث تّم تكريم المختار غاوي الغاوي على عطاءاته وتسليمه درع البلدة الذي حـُفر 

الحازمية النابض فكنتم همزة الوصل بين ماٍض عريق وحاضر مّميز   تجذرت عائلتكم في قلب" عليه 
   !"لكم، من الحازمية، الرسمّية والشعبّية،  آّل التقدير -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  ألقى نائب الر ئيس الشيخ يوسف حبيش، آلمة جاء فيها
ما يدُل على مضت أجيال ونشأت أجيال وبيت الغاوي ثابٌت في عرينه من جيل إلى جيل ؛ هذا "   

بدأ هذا البيت الكريم مشواره في خدمة الناس ومحبتهم مع اآلب . أصالة هذا البيت وثباته وعراقته
مروراً  بالمختار المحتفى به غاوي وصوالً  إلى مختارنا العزيز  ١٩٦٤المغفور له المختار بشاره عام 

  .إيلي
حازمية بالذات إذ بذلك نجسد الوفاء إن تكريمنا اليوم للمختار غاوي الغاوي هو تكريم ألهل ال  

ان   . يا من غاويتم حب الناس وخدمَتهم فغاواآم الناس واختارآم مختاراً  لهم فكنتم نعَم التمثيل. المتبادل
إننا إذ . عائلة الغاوي في الحازمية تطفي على البلدة طابعاً  اجتماعياً  غنياً  بالشمائل والخصائل الحميدة

ونطلب من اهللا عّز وجل لهذا البيت الكريم دوام العافية والتوفيق واإلستمرارية في  نكرمكم ، نفتخُر بكم
  .محبة الناس والعطاء الالمتناهي

أتّيُتم يا غاوي الينا من وراء البحار وفي وضح النهار، أتّيُتم وآريمتكم المصونه إسهاماً  منكم في   
األعضاء الكرام وبمحبة مختاري البلدة تثبيت النهج الذي خططناه برئاسة الرئيس جان األسمر و

بلفتٍة آريمة من الرئيس جان . العزيزين روبير حريقه وايلي غاوي وسواعد أهالي الحازمية الكرام
أنتم دليل هذا البيت الكريم بيت   .األسمر نقدم لكم هذا الدرع وفاًء وتكريماً  لكم لما أعطيتم هذه البلدة

  ." الغاوي
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 ١٦: ص                ٢٠١٦/  ٢الفصل    -مجلة الحازمّية  

 تكريم المختار غاوي الغاوي
  
  

  : ئيس المجلس البلدي جاء فيهاثّم آانت آلمة لر
  
  )مختار بلدتنا السابق(المختار المحتفى به، األخ الكبير غاوي الغاوي " 

  الزمالء الكرام، 
  

في قلب الحازمّية تجذرت عائلتكم، فكان لوالدآم المرحوم بشاره الغاوي دورًا ريادّيًا في مخترة البلدة، 
وقور صاحب حيث ذاع صيته آمصلح بين ابناء بلدته، ورجل 

سطوة بالحق وآلمة مسموعة بالمحبة واإلحترام، فكانت المخترة 
وان  .١٩٧١ولغاية  ١٩٦٤ضيفة مكّرمة في منزلكم من العام 

غاب المرحوم بشاره بالجسد لكنــّه لم يغب بالروح، التي ظهرت 
خالل االنتخابات البلدية  ١٩٩٨فيكم، فتعاونــّـا سويًا في العام 

لى بعد الحرب األهلية اللبنانية، وآان المجلس واالختيارية األو
البلدي حينها برئاسة أخينا األآبر جوزف نمر مونس، فأسسنا 
واياآم نهجًا مؤسساتيًا عملنا عليه حتى صارت الحازمية نجمة 

نعم، عملناها واّياآم وطن ... المدائن ووطنًا في قلب الوطن 
  !المحبة، وطن العائلة، وطن التطّور وموطنه

  
خترناآم يا مختارنا العزيز بالعقل، ألّنكم ابن البيت األصيل الذي تربطنا به عالقة صداقة أقوى حتى ا

ووّطدنا اختيارآم بالقلب ألنــّكم الشجاع والمقدام وصاحب الفكر ، فكنتم همزة  من القربى العائلية،
لممّيزة مع شقيقكم المختار وصل قّيمة بين الماضي العريق وبين الحاضر الممّيز، فاستكملنا العالقة ا

ايلي الغاوي وعائلته الكريمة، هذه العالقة التي أثمرت عن قيادة حكيمة آانت نتيجتها تزآية اختيارية 
  ! ونستكمل... وشبه اجماع بلدي 

  
ويعود الفضل األآبر بذلك الى عمل شقيقكم العزيز الدؤوب 
وتطويره للعمل اإلختياري بكل معنى الكلمة، وعشقه 

القة الممّيزة مع ابناء البلدة والمقيمين فيها، بدعم آامل للع
  .من زوجته العزيزة المختارة غادة

  ايــّها األعزاء، 
نستكمل التعاون لمصلحة ... نستكمل العمل للتطّور 

نستكمل أخذ العبر والحكمة من رجال العلم ... الحازمية 
والتطّور لتبقى الحازمية بحق مدينة العراقة ... والمعرفة 

من الحازمية، البلدة والبلدية، لعائلة الغاوي الكريمة  ...
ولكم، المختار غاوي الغاوي، آل المحبة والتقدير 

واقبلوا مني ومن المجلس البلدي الذي لي .... واالحترام 
  .شرف رئاسته هذا الدرع التقديري
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 تكريم المختار غاوي الغاوي
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 ١٨: ص                ٢٠١٦/  ٢الفصل    -مجلة الحازمّية  

ELYSEE    :حفل بيئي  
  
  

باحتفال ترفيهّي حمل رسالة تربوّية بوجوب  ١٩/٦/٢٠١٦بتاريخ  اختتمت مدرسة االليزه عامها الّدراسّي 
التي وّفرت وتّم تنظيم االحتفال بالّتعاون مع البلدّية . الحفاظ على البيئة الخضراء وحمايتها من التلّوث

بتوجيهات من الّرئيس جان األسمر آّل سبل الّنجاح لهذا الّنشاط الذي تخّطى حدود المدرسة وتحّول إلى 
وشارآت في الّزوايا التي امتّدت على طول الشارع قرب . مهرجان بلدّي يعّبر عن الواجهة الراقية للحازمّية

سات التراثّية واّلسياحّية، وامتّدت إلى جانبها سلسلة دير سّيدة الكرمل مجموعة من المقاهي والمطاعم والمؤّس
 .من األلعاب الّترفيهّية الخاّصة باألطفال داخل ملعب المدرسة
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  الرابطة المارونيةقداس 
  
  

في إحتفال تكريمي لرئيس وأعضاء الرابطة المارونية ومبارآة للمجلس البلدي رئيسًا وأعضاء اقيم احتفال في رعية 
بدعوة من عيلة مار تقال وبتنسيق دعوات بواسطة األب جورج بدر والسادة ) ٢٧/٥/٢٠١٦(الحازمية  –مار تقال 

جو خوري واألستاذ لبيب حرفوش وقد ترأس سيادة المطران بولس مطر الذبيحة التي تحدث فيها خالل العظة عن 
  .ابط اإللفة بين الموارنة أهمية ودور الرابطة المارونية في زرع المحبة ودعم أعمال الكنيسة ، وخلق رو

  
ومبارآًا للرئيس جان األسمر بمناسبة . وقد بارك للرئيس واألعضاء مع ذآر من هم من أبناء الرعية في الرابطة

  .ر المحبة بينهمق مناسبات تجمع الناس وُترسي اواصإعادة إنتخابه وقد أثنى على دور الرعية آهنة ومجالس في خل
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  الفنانة التشكيلية إلسا غصوب عرموني: مبدعون من الحازمية
  
  

في " الشباب"وعضو لجنة الخبراء في مشروع  في تاريخ الفن والتاريخ واألثار باحثةفنانة تشكيلية، 
  . بلدية الحازمية

اليوتبيا  بيناالنسان في أعماقه تهدف المزج )لوحات، افالم فيديو وتجهيز(تحاآي اعمالها الفنية 
 -حائزة على دآتوراه في تاريخ الفن واألثار من جامعة الروح القدس .والعقالنية وتالقي االضداد

الكسليك، بالتعاون مع جامعة مونبيلييه  الثالثة، برتبة مشرف جدًا، مع تهاني اللجنة الفاحصة والتوصية 
  -   ALBAيمية اللبنانية للفنون الجميلةبالنشر باالجماع، وعلى ماستر في الفنون التشكيلية من األآاد

، وعلى ديبلوم دراسلت عليا في التصوير والرسم من )األولى في قسم الرسم والتصوير(جامعة البلمند 
  .الجامعة اللبنانية -)الفرع الثاني(معهد الفنون الجميلة 

 
فرنسا، (في لبنان والخارج نات فن الفيديو االمعارض الفنية للرسم والتجهيز ومهرج من شارآت في العديد
 .في عيدها السبعين  ( UMAM)آان بيينال الوحدة الشرق اوسطية للفن الحديث ، آخرها)سويسرا، ترآيا
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 ٢١: ص                ٢٠١٦/  ٢الفصل    -مجلة الحازمّية  

  مناسباتنا
  
  
  
  
  
  
  

    
   

الى رئيس مجلس بلدية الحازمية ) شبه المجانية(زيارة مدرسة مار روآس الرعائية 
لشكر الرئيس والبلدية على آل المساعدات والوقوف الى جانب  ٨/٦/٢٠١٦بتاريخ 

 . المدرسة لتقديم األفضل

الى رئيس المجلس البلدي وشكره على ) ماآدونالدز(زيارة موظفين شرآة مكناس 
آل المساهمات للنادي وللرياضة من خالل تقديمه ساعات مجانية في الملعب البلدي 

  )١٤/٧/٢٠١٦(لممارسة لعبة آرة القدم 
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 ٢٢: ص                ٢٠١٦/  ٢الفصل    -مجلة الحازمّية  

  مناسباتنا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

رئيس حزب الوطنيين األحرار  –زيارة سعادة النائب 
األستاذ دوري شمعون الى القصر البلدي في الحازمية 
لتهنئة الرئيس والمجلس البلدي على تجديد الثقة اّبان 

) ١٥/٦/٢٠١٦(اإلنتخابات البلدية واإلختيارية األخيرة 

من آبار الحازمية، السيد جان الحاج يزور 
األخبار البلدية والرئيس ويروي الكثير من 

 )١٨/٧/٢٠١٦(والتاريخ والِحكم 
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 ٢٣: ص                ٢٠١٦/  ٢الفصل    -مجلة الحازمّية  

  رعية مارت تقال –تكريم رئيس المجلس البلدي 
\  

   ٢٣/٦/٢٠١٦    : التاريخ
 القصر البلدي في الحازمية     :المكان

  
لمناسبة اعادة تجديد الثقة بالمجلس 

رأسه  البلدي  في الحازمية وعلى
وفد  راالرئيس جان الياس األسمر ز
من سيدات اخوية مارت تقال 

ّن األب جورج بدر آاهن ومرشده
قصر البلدي حيث قدموا الرعية ال

درعًا تكريمية للرئيس واعتبر األب 
جورج بدر أن البلدة طائر بجناحين 

) الكنيسة(والروحي ) البلدية(المدني 
وان التضامن في ما بين الجناحين هو 

  .ما جعل من الحازمية منارة ممّيزة
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 ٢٤: ص                ٢٠١٦/  ٢الفصل    -مجلة الحازمّية  

  أشغالـُــنــــــــــــا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

  نيو مارت تقال   :المكان
  )٥٣٤٦ولغاية العقار  ٥٣٤٤من العقار (
  :لمنفذةاألشغال ا
) نقلة ١٥(ازالة األتربة ونقلها الى مكبات خارج نطاق البلدة  −

 الطريق لكشف حدود
 ٩٠طول  –سنتم  ٦٠عمق متوسط  –سنتم  ٤٠حفر بعرض  −

 متر 
 سنتم عن سطح الطريق ٢٥صب باطون مسلــّـح يرتفع  −
 .تصحيح وضع الطريق على طول المسافة المطلوبة وتزفيتها −

 

من حديد ) وقافات(تصنيع وترآيب درابزين طريق من أرجل 
سفلية مزدوجة ) مسطحـات(ملم وفلنشـة  ١٠صفائح سماآة 

واحدة ثابتة باإلسمنت مع براغي وأخرى ملحمة بأسفل رجل 
×  ٣٠وصب قواعد باطون مسلــّــح قياس الدرابزين مع حفر 

سنتم داخل آل قاعدة  ٩٠و  ٧٠يتراوح العمق بن  -سنتم   ٣٠
  حديد مبسط مع براغي
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لى 
ث 

ألسمر 
  
 ..... 

 
٢٥: ص 

اجة الحآانت ب
سبب بالحوادث

جان الياس األ
. ة الحازمّية

بأبهى حلّـّـة 

    

شجرة وهي آ 
ورية منعًا للتس

   لشهدائنا 
زمية السيد ج
نسبنك وبلدّية
قبال الزوار ب

  

  ـــــــــا

١٨٥وعددها 
شارات فوسفو

  

وفاًء... زمية 
س بلدية الحاز
لحازمية، فرن
 الغابة واستق

   

شغالـُــنــــ

وسعيد فريحه 
ثم تزويدها بإش

  طريق

 

غابة الحاز
 رئيس مجلس
 لجنة تجار ال
ا إلفتتاح هذه

 

أش

ة آخر شارع س
ألبيض ومن ث
على هذا الط

  

راف وتنظيم
بالتعاون مع
تحضير حاليًا

  /٢٠١٦   

 الصياد ولغاية
ري والكلس ا

من اشر
ب
يتم الت

٢الفصل    -ة  

مستديرة دار
ء أآعابها بالغر

 

مجلة الحازمّية

جار الكينا من م
صيانة أي طالء

طالء أشج
عملية ص
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 ٢٦: ص                ٢٠١٦/  ٢الفصل    -مجلة الحازمّية  

  أشغالـُــنــــــــــــا
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

  تعشيب وتشحيل وصيانة الحديقة قرب الملعب البلدي
  م م  ١٠.٠٠٠على مساحة ) المعروفة بإسم حديقة سنا( 

 ألّن البيئة أولويـّــــة

  أعمال صيانة دوريـّــة 
وتبدو في الصور عملّية رفع 

ريكارات وقطاعات الى مستوى 
 .الزفت
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بناء 

 
٢٧: ص 

 قرب القصر
ة بزّوارنا واب

 . ة السيرم

    

سيع الطريق
طرقاتنا الئقة
موتخفيفًا لزح

  

  ـــــــــا

  

وسأعمال  ت
لتبقى ط. بلدي

مدينتنا و

  يحة 
 
 

   

شغالـُــنــــ

الب

رع سعيد فريح
 ي للتعهدات 
 واإلعمار 

 

أش

رع
القًا
ي

شار –طريق
سسة سروجي
جلس اإلنماء

  /٢٠١٦   

ر لتبقى شوار
 الشتاء، انطال
لعمل الوقائي

مال تزييح الط
تنفيذ مؤس
اشراف مج

٢الفصل    -ة  

ف مياه األمطار
ات في فصل
ي بضرورة ال

 .  األزمات

أعم

مجلة الحازمّية

عات لتصريف
 عن الفيضانا
مجلس البلدي
واستباق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ستحداث قطاع
حازمية بعيدة
من قناعة الم

اس
الح
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٢٨: ص 
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ة لبنانية ال غير
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١.٥٦٣.٠
١١٦.٠٠

٩٥.٨٠٨.
١٦٩.٠٠

١١.٠٨٨.

٥٦٩.٣٢

١٦.٣٤١.٧٣٣
ة واربعون ليرة

  

  ـــــــــا

  

.٠٠٠ 

.٠٠٠ 
٠٠٠ 
٠ 
.٠٠٠ 
٠٠٠ 

٠٠٠ 
٠ 
٠٠٠ 
٠٠ 
٠٠ 
٠٠ 
٠٠٠ 
٠٠ 
٠٠٠ 

٠.٠٠٠ 

٣.٦٤٨وقدره 
ستمائة وثمانية

   

موالــــُنــــ

 ت

 ط

مبلغًا و ٢٠١٦/
ألف وس ونوثالث

 

أم

٢٠   

 ت

 ة للبلدية
صالح

ة المراهنات

 س الفنية

دفتر شروط

/٣٠/٦ آما في
بعمائة وثالثة و

  /٢٠١٦   

٢/٠١٦صل

 سكن
 غير سكن

 صفة
ئم والمؤقت

شآت العامة
لص%  ١٠

 ة
تماع واندية

 ئم
ات والدروس

 خير
ثمن د/ دمة

 موع

 مصرف لبنان
ون مليون وسب

٢الفصل    -ة  

الفص –زمية

التأجيرية س
التأجيرية ،
جارير واالر
العالن الدا

 بالبناء
مالك والمنش
جوه محددة

ير وارصفة
الماآن االجت
العالن الدائ
نات واالفادا

 غرامة التأخ
رف من الخد

المجم

 الحازمية لدى
ة وواحد واربعو

مجلة الحازمّية

 بلدية الحاز

على القيمة 
على القيمة 
صيانة المجا
لترخيص لال

بالترخيص 
ستعمال االم
إنفاق في وج

 يزات
 تصوينة

إنشاء مجاري
الستثمار ال
الستثمار لال
عطاء البيان

 مات 
لتعمير مع
ومات الصر

لغ رصيد بلدية
مليار وثالثمائة

  
  
  

واردات

رسم ع
رسم ع
رسم ص
رسم ا
رسم ا
رسم ا
رسم إ
التجهي
رسم ت
رسم إ
رسم ا
ارسم 
رسم ا
الغرام
رسم ا
محسو

بلغ
ستة عشر م(



 

29 
 ٢٩: ص                ٢٠١٦/  ٢الفصل    -مجلة الحازمّية  

  أموالــــُنــــــــــــا
 

  
  ٢/٢٠١٦الفصل  –نفقات بلدية الحازمية 

تعويضات الرئاسة 
 )رئيس ونائب الرئيس (

المسّددة خالل الفصل 
 ٢٠١٦الثاني 

٢٦.٠٠٠.٠٠٠

 ٢٠٦.٩٨٧.٠٠٠ رواتب الموظفين
 ١٢٩.٥٣٧.٠٠٠ اجور االجراء

المكافآت والتعويضات 
 ١٠٤.٥٥١.٠٠٠ والتقديمات المختلفة

 ١٢.٣٨٧.٠٠٠ اللوازم
 ١٩.٩١١.٠٠٠ المالبس

بدالت االيجار والخدمات 
 ٧.٢٣٧.٠٠٠ المشترآة

المخابرات الهاتفية 
 ٢.٧٤٩.٠٠٠ والبريد والبرق

 ٩.٦٩١.٠٠٠ نفقات ادارية اخرى
 ٢٧.٧٠٣.٠٠٠٠ التجهيزات

صيانة التجهيزات 
 ١٩.٥٦٢.٠٠٠ واالليات

 ١٤٧.٧٤٠.٠٠٠ النظافة العامة
 ١.٥٩٠.٠٠٠ صيانة المباني
 ٢٠.٢٥٠.٠٠٠ شراء االليات

 ٣.٢٩٦.٠٠٠ مكافحة الحشرات
 ٤.٨٢٨.٠٠٠ لوازم التنظيفات

 

 ٢١.٦٦٢.٠٠٠ المحروقات
 ٤.٦٥٠.٠٠٠بدالت استهالك الكهرباء
 ١.٥١٧.٨٥٨.٠٠٠ صيانة الطرق العامة

صيانة شبكات االنارة 
 ٥.٩٢٦.٠٠٠ العامة

 ١٥.٠٠٠.٠٠٠ إنشاء المباني
إنشاء الطرق العامة 
 ٢٧.١٠٠.٠٠٠ واالرصفة واالقنية

 ١٨.٥٠٠.٠٠٠ إنشاء الحدائق
 ١٣.٧٠٩.٠٠٠ نفقات الدروس

المساهمة في النشاطات 
 ٢.٩٩١.٠٠٠ الرياضية

مساعدة الهيئات التي ال 
 ٧.٧٢١.٠٠٠ تتوخى الربح

 ٨.٢٥٢.٠٠٠ االستقباالت
 ٢٨.٨٤٠.٠٠٠االحتفاالت والمهرجانات

 ١.٢١٥.٠٠٠ نفقات التأمين
المصاريف االخرى غير 

 ٧.٤٩٠.٠٠٠ الملحوظة

 ٢.٤٢٤.٩٣٣.٠٠٠ المجموع
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 ٣٠: ص                  ٢٠١٦/  ٢الفصل    -مجلة الحازمّية  

 معامالتنا باألرقام... التقرير اإلداري   
 

  )٢٠١٦/  ٢ الفصل (  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الصـــــــــــــــــــــــادرة
  المجموع  ٢٠١٦/   ٦  ٢٠١٦/  ٥  ٢٠١٦/  ٤  

  ٩  ٤  ٢  ٣  محضر جلسة مجلس بلدي
  ٦١  ٣٥  ٥  ٢١  قرارات مجلس بلدي

  ١٣  ٥  ٣  ٥  قرارات ادارية
  ٥٦  ٢٤  ٨  ٢٤  معامالت صادرة الى الدوائر الرسمية 

  مخـــتــــلـــــــــــــــــــــــف
 –تعاميم  –رسائل شكر  –دعوات  –طلبات 

  ٦١  ٢١  ١٠  ٣٠  اعالنات –مراسالت  –انذارات 

  
  )٢٠١٦/  ٢ الفصل (  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الــــــــــــــــواردة

  المجموع   ٢٠١٦/  ٦  ٢٠١٦/  ٥  ٢٠١٦/  ٤  
  ٣١٩  ١٥٣  ٦٩  ٩٧  منجزة ومسلـّــمة: معامالت المواطنين 
  ٧  ٢  ١  ٤  قيد اإلنجاز: معامالت المواطنين

  ٤  ٢  ١  ١  رخص بناء
  ٤  ٢  ١  ١  رخص إسكان

  ٥٥  ٤٤  ٥  ٦  طلبات مساعدات اجتماعية
  ٨٢  ٣٢  ٢٠  ٣٠  تعاميم واردة من الوزارات

  مـــــــــختــلــــــــــــــف 
 –مأذونيات  –مراسالت  –عرض اسعار 

  ٢١٤  ٧٧  ٧٤  ٦٣  شكاوى وغيره–اعتراضات 

ناء على التعميم الصادر من وزارة الداخلية وسعادة المحافظ القاضي بعدم تسديد مساعدات اجتماعية قبيل ب
اإلنتخابات البلدية واإلختيارية، إلتزم المجلس البلدي بهذا القرار ولم بتم تسديد اية مساعدة خالل شهري نيسان 

    ٢٠١٦وايار 

مساعدة لجمعيات  ١٤ل ل  و ٠ ٣٤.٨٠٠.٠٠مساعدة افرادية بقيمة  ٢٧تّم تقديم   ٢٠١٦خالل شهر حزيران 
 ل ل  ١٣٨.٠٠٠.٠٠٠ورعايا بقيمة 
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 ٣١: ص                    ٢٠١٦/  ١الفصل    -مجلة الحازمّية  

  آلمة المختار ايلي الغاوي:   عائالتـــُنا 

 

  ١سجل رقم / سني   - آل الحلبي  

جاء الشقيقان امين ومصطفى الحلبي الى الحازمية في 
منتصف القرن الثامن عشر حيث اشتريا ارضًا وبنيا عليها 

  .مسكنهما

 . متزوج وله ولد واحد رشيد وبنت وحيدة: امين رشيد الحلبي

متزوج  ١٩١٤رشيد امين الحلبي مولود في الحازمية عام 
 –امين :  من السيدة مسّرة الحاج حسن فقير ولهما ستة ابناء

، وبنت وحيدة محمود –احمد  –عثمان  –عصام  –ديب أ
  . ابتسام

محمد واربع  –راني : امين رشيد الحلبي  متزوج وله ولدان
  نور  –راما  –ريم  –رنا : بنات

 –عامر  –عماد : اديب رشيد الحلبي متزوج وله اربعة ابناء
  ندى وايمان –لما  –زاهر وبنات سمر  –عمار 

  .عثمان رشيد الحلبي توفي عازبَا

موسى وثالث  –احمد رشيد الحلبي متزوج وله ابنان عيسى 
  رباب  –رفيف  –بنات هبه 

 –يوسف  - محمد رشيد الحلبي متزوج وله ثالثة ابناء رائد  
  .ابراهيم

حنا عمــاد

   ٢٦سجل رقم  –روم آاثوليك  –آل الخوري 

جاء فارس الخوري الى الحازمية اوائل الخمسينات حيث اشترى ارضًا وبنى عليها 
 –ادمون  - ايلي : وله ثالثة ابناء  آلير يوسف مصري متزوج من السيدة . مسكنه
  سمير 

  شارل  –اسكندر  –آالن : متزوج وله ثالثة ابناء ايلي فارس الخوري  

  عازب  ادمون فارس الخوري  

  الجنوب -نقل سجله الى برتي   سمير فارس الخوري  

 فؤاد نخله

نعيم العضيمي

يق أمين هو مصطفى شقجّد الجد    -صورة نادرة 
على ايام األتراك للخدمة في السخرة وهو  تقد أخذو

سافر واياهم . في لباس الجندية على ايام العثمانيين
  . ولم يعد له اي وجود او معلومة منذ ذاك الحين
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  ـة 

...اها 

الحازميـّـ

حلوةة وحلينا

الفصل    -مّية  ٢٠١٦/  ٢ مجلة الحازمي


