
 

  /٧/السنة-٢٩العدد٣/٢٠١٤و٢الفصالن

 مجـلــّــة الحـــــــــــــازمّيــــــــــــــــــــــــــــــةمجـلــّــة الحـــــــــــــازمّيــــــــــــــــــــــــــــــة

 

  : الحازمية
  ...بلدة العراقة 

  ... مدينة التطّور  

  !عائلة المحبّة 



 

  الحازمية ٢:ص٣/٢٠١٤و٢الفصالن–مجلة

 

  ٣  اإلفتتاحية : كلمة رئيس المجلس البلدي
  زيارة سعادة محافظ جبل لبنان الى 

  بلدية الحازمية
٧-٦-٥-٤  

حملة جمع التبرعات لزوم شراء األرض 
  لرعية مارت تقال

٩ – ٨  

استكمال دراسة المشروع النوذجي لشارع 
  مار روكس

١٠  

  ١١  وقفة تضامنية مع الجيش اللبناني 
   ١٣ – ١٢  تدوير النفايات 

  ١٤  الملعب البلدي في الحازمية
  ١٥  ييممرلا رھلشاح اتتفا ةريسم

  ١٦  تنظيم أخوية الحبل بال دنس: عيد األب 
  ١٧  زيارة ذخائر القديس يوحنا بولس الثاني

  تكريم عضو مجلس بلدية الحازمية
  السيدة سيلفيا دعيبس 

١٩  - ١٨  

   ٢١ -  ٢٠  مناسبات مختلفة 
   ٢٣ – ٢٢  التقرير المالي 
   ٢٤  التقرير اإلداري

  ٢٥  الشرطة والحراس 
  ٢٦  دوائر البلدية 

  ٢٧  درابزين ورصيف:  السد  –طريق القناطر 
  ٢٨  انشاء فواصل بوردير: صيانة الطرقات 

   ٣٠ – ٢٩  أشغالنا 
  ٣١  المختار ايلي الغاوي  -منا وفينا  

 س  س الفھـرالفھـر
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  
 

    شكـــــــــــــراً
          لكل من ساھم في جميع األعمال بغية تنفيذ وطبع ھذا التقرير            

  ونخص بالشكر أجھزة وموظفي بلدية الحـازمّية                
والمحاسب جورج مھنا



 

      ٣: ص                 ٢٠١٤/  ٣و ٢ نالفصال –مجلة الحازمية 

 اإلفتتاحّية بقلم رئيس المجلس البلدياإلفتتاحّية بقلم رئيس المجلس البلدي

ال يستطيع أّي امرٍء أن يتفّرد بقراره، فالتطّور 
والحداثة والرقي تأتي من خالل عمل مشترك، 
ودؤوب، وحثيث من قبل جميع األفرقاء 

لكّل منـا وجھة نظر، وطريقة تفكير، . واألطراف
نضعھا على طاولة البحث ونستخلص منھا العبر 

ھذا ھو عملنا في . ونتواصل لنقّدم أفضل الممكن
لس البلدي، نوّحد الرؤيا لمستقبل أفضل المج

  . للحازمية

  

 لھفواتال يخلو األمر من بعض ا. والتعبال شك أن الدرب طويل، وصعب، ويستلزمه الكثير من الصبر 
نعلم  ة طبعاً نحن من قام بھا، واألخطاء، طفيفة كانت ام كبيرة،، ونحن نقولھا للعلن، إّن األعمال الجيّدالطفيفة

  . وجدت فھي عن غير قصد بھا، ولكن إن

 نّ م السياسية، ألھؤارآفتحنا، وسنبقى، أبواب القصر البلدي لجميع أبناء الحازمية وسكانھا، مھما اختلفت 
  . اإلنتماء األكبر يبقى للبلدة التي تحضننا

ً أمنيّة صعبة، قد تكون األخطر في ھذه الفترة، نحاول تداركھا قدر اإلمكان وضمن  تعصف ببلدنـا ظروفا
نتواصل مع القوى األمنية على مدار الساعة وحل أّي إشكال،  اإلمكانيات المتوافرة لدينا؛ نعمل على تطويق

رائكم نتواصل معكم ونقف عند آ. ان نوعھا، مھما كتبقى الحازمية خالية من أيّـة مشاكللنضبط األمن ول
نضع إمكانياتنا الشخصية والبلدية بتصّرفكم، ونمّد يدنـا لمزيد من تفعيل العمل، ولتبقى الحازمية ومقترحاتكم، 

  .لؤلؤة مميّزة ومنارة لبلدات ساحل المتن الجنوبي، يقتدي بھا كّل من يرغب بالتطّور

  

ترى  ھي الحازمية، بعراقتھا وأصالتھا، تفتح أبوابھا لمستقبل زاھر، فرغم سوء الوضع اإلقتصادي،
  . على بلدتنا، يضعون آمالھم فيھا، ويبنون غدھم اليوم، في ربوع الحازمية مقبلونالمستثمرين 

  ... سينمو عطاؤنـا ... سنستمر ... سنبقى ... لن تتوقف عجلة الزمن 
  !في سماء لبناننا الحبيبدوماً وستتألق الحازمية 

  مع محبتي 

 جان الياس األسمر

 



 

  ٤: ص                   ٢٠١٤/  ٣و ٢الفصالن  –مجلة الحازمية 

  زيارة سعادة محافظ جبل لبنان األستاذ فؤاد فليفلزيارة سعادة محافظ جبل لبنان األستاذ فؤاد فليفل
  ٢٠١٤٢٠١٤//٨٨//٢٩٢٩الى بلدية الحازمية الى بلدية الحازمية   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جال محافظ جبل لبنان في اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي المؤلف من بلديات الحازمية وفرن الشباك والشياح، واستھل 
جولته في بلدية الحازمية حيث كان في استقباله رئيس البلدية جان األسمر واعضاء المجلس البلدي ولجنة تجار البلدة 

   .ومخاتيرھا
 

المالصق للقصر البلدي  مبنىالالمحافظ شريط تدشين دة سعاقّص 
من ثالث طبقات سفلية لمواقف السيارات وساحة لالحتفاالت  المؤلف

وجال في اقسام المبنى واطلع ومبنى صغير مالصق لھا، الخارجية، 
على سير العمل في غرفة كاميرات المراقبة االمنية التي تغطي نطاق 

كاميرا    ٥٠وتشمل نحو في المئة،  ٥٥ حواليبلدة الحازمية بنسبة 
 معظم على مداخل البلدة وھي ذات جودة عالية، وبالتاليمتطّورة 

 ٢٤الشوارع والمناطق في النطاق البلدي للحازمية مراقبة بدقة مدى 
المجلس البلدي  رئيس  الىيومي ساعة بحيث يصار الى رفع تقرير 

   .عن سير االوضاع
 

نھا اعطت النتائج أالمميزة وب"العملية ب المجلس البلديوصف رئيس 
الحازمية  ضمن نطاق بلدةستكون كل المناطق  ٢٠١٤المرجوة وبنھاية 

  ."مغطاة بكاميرات مراقبة
 
  



 

  ٥: ص                   ٢٠١٤/  ٣و ٢الفصالن  –مجلة الحازمية 

  زيارة سعادة محافظ جبل لبنان األستاذ فؤاد فليفلزيارة سعادة محافظ جبل لبنان األستاذ فؤاد فليفل
  ٢٠١٤٢٠١٤//٨٨//٢٩٢٩الى بلدية الحازمية الى بلدية الحازمية   

  
آلية عمل نظام المعلوماتية "ثم اطلع االسمر فليفل على 

وتم عرض فيلم وثائقي عن ھذا  (GIS)  الجغرافية الجديد
علومات على كل ما يتعلق بعمل النظام الذي يشمل ادخال الم

البلدية على المستوى االنمائي والصحي والمالي والعنونة 
البريدية واالفادات العقارية والخرائط السياحية ومسح للبنى 
التحتية والفوقية وعنونة الشوارع، وبلدية الحازمية ھي اول 

لم ينته مستمر و من طبق ھذا النظام في لبنان والعمل المتكامل
  ."بعد

 
  
  
  

من طّرق الحديث الى الروتين اإلداري وما يسبّبه ، كما تواطلعه ايضا على كل المشاريع المنفذة وتلك التي تنوي البلدية تنفيذھا
 عرض .العمل وتذلل اي عقبةعرقلة لبعض المشاريع الحيوية، إال أن العالقات الجيدة التي تربط الرئيس بالمسؤولين تسھــّل 

ً  الرئيس بدعمھم وتشريع استعمالھم للسالح للدفاع عن النفس خصوصاً في ظل طالب و، "س والشرطة البلديةااع الحراوض" ايضا
  . الظروف األمنية الراھنة

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لجبران " النبي"درعا تكريمية باسم البلدية ومجلس اعضائھا وھدية رمزية عبارة عن كتاب  المحافظ فليفلبعد ذلك، تسلم 
  .خليل جبران

  



 

  ٦: ص                   ٢٠١٤/  ٣و ٢الفصالن  –مجلة الحازمية 

  زيارة سعادة محافظ جبل لبنان األستاذ فؤاد فليفلزيارة سعادة محافظ جبل لبنان األستاذ فؤاد فليفل
  ٢٠١٤٢٠١٤//٨٨//٢٩٢٩الى بلدية الحازمية الى بلدية الحازمية   

 
 

. شعرت اليوم بسعادة عارمة: "في نھاية الزيارة، قال فليفل
لقد سمعت بالمشاريع الموجودة واليوم شاھدناھا على 
االرض، وان شاء هللا تصل ھذه العدوى الى كل البلدات في 

ن ھذه الخطوة لبنان وكل البلدات اللبنانية، أل محافظة جبل
يملك المعلومات التي بدأتم بھا متطورة جدا ومھمة، فالذي 

لديه قوة ال يستھان بھا واتمنى على كل المسؤولين في البلدات 
والمدن اللبنانية ان يأتوا لزيارة المركز ويروا ھذين 

 نظاما المعلوماتية الجغرافية: المشروعين الكبيرين وھما
(GIS) اعوام بدأت  خمس وانا منذ. وكاميرات المراقبة

يات اخرى فھي مھمة جدا اتحدث بھا مع جمعية التجار وجمع
نھا عامل ردع اولي الي شخص يود ان يرتكب اي عمل أل

واالمر اآلخر، في حال حدث اي طارئ سلبي . غير قانوني
 ."يمكن العودة الى الكاميرات لمعرفة الفاعل

 
ھذه زيارتي االولى بعدما انھيت زيارات القائمقامين : "وتابع

سينتھي بزيارة كل البلدات  في المناطق وضعت برنامجاً 
والمدن وقرى محافظة جبل لبنان، ھذه اول زيارة الول اتحاد 
بعد القائمقاميات وستتوالى ھذه الزيارات وستكون ھناك 

  زيارة اسبوعية، 
  

ألنه من دون دعم واندفاع للعمل المشترك بين البلديات والمحافظة أي بين االدارة المنتخبة والمعينة  الزيارات ستكون عاملوھذه 
ھذا التعامل ال نستطيع تطوير العمل البلدي وتحسينه، وبالتالي ال نستطيع ان نريح الناس فدولة الرئيس تمام سالم قال في اول 

داريين من واجبنا اراحة المواطنين، وتوجه وزير إوانا اعتقد انتم جئتم الراحة الناس ونحن ك. نحن جئنا لنريح الناس: اطاللة له
وموضوع الشرطة والحرس . ھو التوجه نفسه، وھو يطلب منا ان نرى ما ھي مشاكل الناس واطلعوني عليھا لحلھا ةالداخليّ 

البلدي تناولناه مع وزير الداخلية وقد اعطانا توجيھاته وبدأنا بالمراسالت وبدأت تصل الى المحافظة احصاءات عن عدد عناصر 
ولوا الى شرطة لنرى امكان زيادة العدد اوال وامكانية دعمھم وتقويتھم ليكون الشرطة الموجودين ومن ھم االداريون الذين تح

  ."عامال مساعدا لكل االجھزة االمنية
 
 

. أطمئنكم الى ان الضوء االخضر في موضوع الشرطة والحرس البلدي موجود ونحن نتابع به لنصل الى نتيجة نھائية: "وختم
ل ووجودكم جميعا ھنا ھو دليل خير وعافية واتفاق تام ودعم للحازمية وھو سبب وأتمنى منكم ان تكملوا السير في ھذا العم

ساعة لخدمتكم وخدمة  ٢٤واننا على تواصل تام معكم وأي معاملة يمكن ان نسرع في انجازھا كي ال تتأخر، فأنا موجود . اساسي
  ."اھالي الحازمية



 

  ٧: ص                   ٢٠١٤/  ٣و ٢الفصالن  –مجلة الحازمية 

  زيارة سعادة محافظ جبل لبنان األستاذ فؤاد فليفلزيارة سعادة محافظ جبل لبنان األستاذ فؤاد فليفل
  ٢٠١٤٢٠١٤//٨٨//٢٩٢٩الى بلدية الحازمية الى بلدية الحازمية   

 
 

  .ثم كان كوكتيل على شرف المحافظ
  

  : الترحيبية ألقاھا نائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش وقد جاء فيھاكلمة بلدية الحازمية 
إن القصر البلدّي في الحازمية زاد اليوم شموخاً  لدى اجتيازكم عتبته ورقصت قناطر الست زبيده فرحا ً وھللت قلوبنا " 

  .في ذاكرتھم ھذه الزيارة البنوية ستبقى في البال ِ  وسيحفظھا أھالي الحازمية . إبتھاجاً      بقدومكم

أن نكرمكم يا صاحَب السعادة نكوُن نكرُم أنفسنا ألنكم أنتم في موقعكم ھذا تمثلون اآلّب الصالح ونحُن األبناء وانطالقا ً من ھذا 
 المبدأ فإننا نـُسلمكم درَع التكريم عربوَن محبة وتقدير لمقامكم ، وبالتوازي مع ھذا التكريم نھديكم كتاب النبّي لعبقري لبنان

  .وأريج أرزه األديب والفيلسوف والمفكر والشاعر جبران خليل جيران ومن منكم أرَق وأولى وأفصح من تصفح ُوريقاتٍه 

 صاحَب السعادة

بإسم ِ رئيس بلديتنا المميز األستاذ جان األسمر وبإسم أعضاء المجلس البلدي وبإسم مختاري البلده وبإسم لجنة تجار الحازمية 
  " .الحازمية الكرام وبإسمي الشخصي أرحب بكم في بيتكم أجمل ترحيب  وبإسم أھالي وسكان

 



 

  ٨: ص                   ٢٠١٤/  ٣و ٢الفصالن  –مجلة الحازمية 

  لرعية مارت تقاللرعية مارت تقال لزوم شراء األرضلزوم شراء األرض    حملة التبّرعاتحملة التبّرعات

 – الحـازميـّـــــــــة/١٣٥١لبدء عملية شراء العقار 
 مارت تقال بالتواريخ 

 
 –دماً لرعية مارت تقالتعيين الخوري جورج بدر خا ١/٩/٢٠١٣

  .خلفاً للمونسينيور طوبيا ابي عاد الحازمية
 

اجتماع بين األب جورج بدر ورئيس المجلس البلدي  ٢/٩/٢٠١٣
 عديدة لتطوير ورلياس األسمر للتباحث بأمجان ا
الرعية، ومن بينھا موضوع شراء العقار   أعمال
الحازمية لتحويله الى مواقف لسيارات /١٣٥١
  . المصلين

 
اجتماعات مطّولة بين األب جورج بدر وكّل من األستاذ لبيب حرفوش والسيد جو خوري اللذين أبديا   ٢٠١٣/  ٩/  ٤و٣

  .استعداداً مھّماً للتعاون
 

بلدية الحازمية بحضور الرئيس جان الياس األسمر، واألب جورج بدر ، وكّل من  ستماع في مجلاج ٥/١١/٢٠١٣
لبيب حرفوش، وقد توّصل المحامي أنطوان مدلج والمھندس ومحاميه، ) مالك العقار(السادة نبيل قمر 

  . وبدأت مسيرة العمل الجدية. المجتمعون الى تفاھم نھائي
 

انية بيروت حيث تّم  تثبيت التفاھم أمام القيّم العام الخوري بولس عبد الساتر اجتماع في دار مطر ٥/٢/٢٠١٤
  . التسديد والتسليم ةواتفاق على طريق

 
لبيب حرفوش المحامي ومرلين سلفاني  يدةرعية ورئيس المجلس البلدي والسلقاء يجمع كھنة ال ١٥/٢/٢٠١٤

سوف تتم تالوته في قداديس السبت واألحد صياغة البيان الذي لوميالد األسمر جو خوري السيدين و
  . ابتداء من الثاني من شھر آذار ومواكبة لجنة الوقف لكل األعمال

 
  .من الكرسي البابوي على مشروع شراء األرضوصول الموافقة  ٥/٤/٢٠١٤

 
ولس بدعوة من رئيس المجلس البلدي، وتكريم لسيادة المطران ب Le Pichetحفل عشاء في مطعم  ١٢/٤/٢٠١٤

  . الحازمية/  ١٣٥١مطر على  جھوده المبذولة لشراء العقار 
 

ابتداء من شھر 
٤/٢٠١٤ 

  !اطالق عملية التبرعات 
  

  .... األرض لك وألوالدك من بعدك 
 !ساھم بشرائھا واحفظ حضورك وحضورھا



 

  ٩: ص                   ٢٠١٤/  ٣و ٢الفصالن  –مجلة الحازمية 

  لرعية مارت تقاللرعية مارت تقال لزوم شراء األرضلزوم شراء األرض    حملة التبّرعاتحملة التبّرعات

  :كلمة رئيس المجلس البلدي
في سبعينيات القرن الماضي، حين كنت عضواً في لجنة 

دأنا العمل مع المونسينيور طوبيا أبي عاد، فحققنا الوقف، ب
وأصبح للحازمية شفيعة جديدة، ورعية ... الكثير ... الكثير 
  . رعية مارت تقال... جديدة 

  . وأصبحت الكابيال الصغيرة كنيسة كبيرة وعصريّـــة
  .كبُرت الرعية فكبرنا بھا

كبُرت البلدة فأصبحت مدينة، وتطّورت فأصبحت نجمة في 
سماء المدن اللبنانية، فكان ال بد لھذه الرعية أن تتطّور 
وتستقطب أعداداً كبيرة من المصلــّين، ما استدعى تحّركاً 
عاجالً لشراء آخر قطعة أرض يمكن تحويلھا الى مواقف 

  . للسيارات
ألب جورج بدر، ما بدأ استكمل كاھن الرعية، الشاب والنشيط، ا

به سلفه الخورأسقف طوبيا ابي عاد، وبدأ العمل على تحقيق 
ً سخياً من سيادة  الحلم بالتعاون مع لجنة الوقف، فكان لھم دعما

  . المطران بولس مطر، وبقي العمل الكبير
ات أثمرت عن شراء توحــّـدت الجھود، فوضعنا معارفنا الشخصية والبلدية في خدمة الرعية، وأطلقنا حملة تبرع

  م م  ٨٦٧الحازمية بمساحة /١٣٥١العقار 
  ! ھو حلم يتحقـــّـق 

  !ھو تأكيد المؤكـــّد،  كلــّـما صفت النوايا وتضافرت الجھود وتكاتفت األيدي، تحقــّق المستحيل
  . وال مستحيل أمام اإلرادة الصلبة المبنية على اإليمان

  لة، لتحقيق ھذا المشروع، شكراً لكّل من تبّرع، ولو بفلس األرم
    ... نعتّز بھذا اإلنجاز ... نفخر بكم جميعاً 

  !والى مزيد من األعمال والتطوير واألحالم 
 

إتخذ مجلس بلدية الحازمية القرار رقم 
القاضي  ٦/٥/٢٠١٤تاريخ  ١١٠

ل ل  ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠بتقديم مبلغ 
الى ) بنانيةمئة وخمسين مليون ليرة ل(

رعية مارت تقال كمساھمة في شراء 
  . العقار

استلم الشيك األب  ٣/٦/٢٠١٤بتاريخ 
والمحامي ) كاھن الرعية(جورج بدر 

)  عن لجنة الوقف(لبيب حرفوش 
بحضور المجلس البلدي مجتمعاً، وقد 
كانت لألب بدر كلمة شكر فيھا الرئيس 
واألعضاء على دعمھم المتواصل 

ما قدموه الى كنيسة  للرعية، وعلى كلّ 
مارت تقال لتصل الى ما ھي عليه 

 .اليوم، وتستمر لألجيال القادمة



 

      ١٠: ص               ٢٠١٤/  ٣و ٢الفصالن  –مجلة الحازمية 

  استكمال الدرس للمشروع النموذجي لشارع مار روكساستكمال الدرس للمشروع النموذجي لشارع مار روكس

عقد رئيس مجلس بلدية الحازمية السيد جان الياس 
ً ضّمه الى السيد شارل عربيد  األسمر، اجتماعا

والدكتور شادي ) رئيس جمعية تراخيص اإلمتياز(
) المستشار اإلقتصادي لرئاسة الحكومة(كرم 

مستشارة في (والمھندسة ماري لويز أبو جودة 
لجنة  ربحضو، )UNDPرئاسة الحكومة وممثلة 

الحازمية ممثلة برئيسھا السيد جوزف خوري  تجار
جورج جبور وأعضاء  –والسادة توفيق باسيل 

المجلس البلدي السادة ھوفل بربريان واسعد كنعان 
  .والمھندس سليم صقر

  
شّدد السيد شارل عربيد على أھمية اطالق مشروع تأھيل شارع نموذجي في الحازمية في شارع مار روكس، وقد  

ً لملخ طُرحت مجموعة من األفكار؛ منھا توحيد .  ص عن الدراسات المعّدة من اجل الشارع التراثيكان عرضا
الواجھات وامكانية تخصيص ھذا الشارع للمشاة خالل اشھر عدة من السنة، وقد استفاض المجتمعون بالنقاش حول 

  . ھذين الموضوعين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

األوروبي بتمويل ھذه الدراسة، وقد أوضح السيد شارل عربيد بأن ثّم تطرق المجتمعون الى امكانية مساھمة اإلتحاد 
التمويل الجزئي شبه مضمون من قبل اإلتحاد، شرط تقديم الدراسات كاملة، وبأّن سفيرة اإلتحاد األوروبي في لبنان 

سيما وأن الممول سيتأكد من أھمية ھذا المشروع لجھة تنمية المنطقة وتنشيط الحركة  متحمسة لھذا المشروع،
  . التجارية

  
طلب الدكتور شادي كرم من المھندسة ماري لويز ابو جوده تحضير خطة توضح فيھا كيفية سير األعمال ومراحل 

المعروف عنھا خبرتھا الطويلة في مجال  تنفيذھـا، في حين طلب السيد شارل عربيد اإلستعانة بالمھندسة دوللي الدبس
  . تنفيذ المراكز التجارية الضخمة

  
أّما رئيس المجلس البلدي فطلب مباشرة العمل على دراسة الكلفة، مشّدداً أن بلدية الحازمية كانت وتبقى الى جانب 

  .تنفيذهابنائھا وخصوصاً التجار، مؤكداً بأنــّــھـا ستضع امكانياتھا، المادية والمعنوية، ل



 

      ١١: ص                 ٢٠١٤/  ٣و ٢الفصالن  –مجلة الحازمية 

 كلنا للوطنكلنا للوطن
  

  ة والوحدة الوطنيّة، دء على الجيش اللبناني، رمز السيابسبب اإلمعان في اإلعتدا
رئيس واعضاء مجلس بلدية الحازمية ومختارا البلدة ولجنة تجارھا ومجموعة كبيرة من  لبّى

أمين عام ، دعوة المجتمع األھلي، بمبادرة من الشباب المثقف من أبناء وسكان الحازمية
ألستاذ ناجي ورئيس اتحاد قدامى المدارس الكاثوليكية في لبنان الجمھور رابطة قدامى ا

الى وقفة تضامنيّة في ساحة مارت تقال حيث أضاؤوا الشموع ورفعوا األعالم  ،خوري
  .اللبنانية، ووّحدوا الصوت تضامناً مع الجيش والقوى اللبنانية في مواجھة اإلرھـاب

  



 

  الحازمية ١٢:ص٣/٢٠١٤و٢الفصالن–مجلة

 ي الحازمّيةي الحازمّيةتدوير النفايات فتدوير النفايات ف

  !واجب وطني وبيئي وانساني ... تدوير النفايات المنزلية 

من النفايات قابلة للتدوير، ويمكن بيعھا، وتؤمن مردوداً مالياً ال يستھان به، ال سيما في ظل الظروف اإلقتصاديـّـة % ٣٠
ميـّــة بعقد عّدة اجتماعات مع الصعبة، باإلضافة الى ما تؤمنه عملية التدوير من مردود لصالح البيئة، قام مجلس بلدية الحـاز

التابعة لشركة سوكلين، الذين قّدموا عرضاً  Atriaجمعيات وناشطين بيئيين وشركات خاصة ومؤخراً مع ممثلين عن شركة 
عي ومادي، وقد قام للبلدية عن أھميـّـة عملية تدوير النفايات، وما تؤمنه من حفاظ على البيئة، ومردود معنوي وثقافي واجتما

القيام بدراسة شاملة عن كيفيـّـة التـعـاون مع بلديـّـة الحـازمية في ما خّص جمع  من جميع العارضين بطلب جلس البلديالم
النفايات القابلة للفرز والتدوير، باإلضافة الى تقديم مقترحات وبروتوكول عمل، على أن تقوم البلديـّـة بدورات تثقيفيّة وحمالت 

من خالل خلق بند خاص له (ا الموضوع، سيما وأّن المردود الناجم سوف يضاف الى الموازنة العامة توعية للمجتمع المدني لھذ
بغية تخصيصه  لتقديم مساعدات اجتماعية مختلفة لعائالت من البلدة تمر بضائقة ) إلستيفاء صافي المبالغ الناتجة عن ذلك

ما يقارب  ٢٠١٣مية تقوم بتقديم مساعدات سنوية بلغت خالل العام مادية، ولنشاطات بيئيّـــة مختلفة، علماً بأّن بلدية الحاز
لل  ما عدا المساعدات التي تقّدمھـا البلدية للرعايا والجمعيات العاملة ضمن نطاق البلدة،  نظراً لألوضاع  ٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠
  .ة التي تمر بھا البالد بشكل عاماإلقتصادية المتردي

التابعة لھا، ونعرض  LEDحملة اعالنيّــة مصغـّــرة عن أھمية ھذا الموضوع على شاشات وللمناسبة، أطلقت بلدية الحازمية 
  . في الصفحات التالية دراسة عن أھميٮة تدوير النفايات

السيد زين سوبره يشرح أھمية موضوع 
 تدوير النفايات الى المجلس البلدي



 

  الحازمية ١٣:ص٣/٢٠١٤و٢الفصالن–مجلة

 ي الحازمّيةي الحازمّيةتدوير النفايات فتدوير النفايات ف

ھل سمعت يوما عن فصل المخلفات المنزلية وما أھمية 
فصلھا لك وللبيئة ولالقتصاد فصل المخلفات يعنى فصل 

تھا من النفايات الزجاجية المخلفات الورقية عن مثيال
لما له  على حدى؟ ية والمخلفات العضوية كاّلً والبالستيك

من أھمية كبيرة يستفاد منھا فيما يسمى بإعادة تدوير 
 .النفايات الستخدامھا كمواد خام مرة أخرى

 ويتساءل المواطن العادي ما أھمية ذلك لي ؟ 

لوك اإلجابة فصل المخلفات من أجل أعادة تدويرھا س
فمادة ، ي يعود على البيئة بالخير الوفيرحضاري وراق
العديد من السنوات كي تتحلل مما يكون عبأ على البيئة  قالبالستك تستغر

  . وبالتالي على صحة اإلنسان

اإلجابة بسيطة فقط قم  ذن ماذا نفعل كي نحافظ على صحتنا وعلى بيئتنا ؟ إ
ن لفصل المواد العضوية عن بفصل المخلفات المنزلية في سلتين مختلفتي

وأعلم انك بذلك تشارك في الحفاظ . المخلفات البالستيكية والورقية والزجاجية
  : وإليك ھذه الحقائق العلمية؛  على بيئتك وصحتك وصحة أوالدك

   :عادة تدوير المخلفات المنزليةإما ھي أھداف 

 .حفظ المصادر الطبيعية ˗
 .تقليص كمية النفايات . ˗
 .غط على مكبات النفاياتتقليص الض ˗
 .تشجيع المواطنين على الحفاظ على البيئة ˗
 .نشر الوعي لفصل النفايات بين الناس ˗
 .فتح قنوات جديدة لالستثمار وانتاج مواد معاد تدويرھا ˗
 .تقليل نسبة االستيراد من الخارج ˗

  :لكي تنجح عملية إعادة التدوير

ركات المنتجة والصناعات كل شخص يجب ان يشارك في ھذه العملية، من الش  ˗
 .الكبرى إلى المنظمات واالعمال الصغيرة والناس في البيوت

يجب ان نعتبر النفايات الصلبة مصدر لمواد خام تستخدم في صناعة انتاج الطاقة   ˗
 .والمواد الجديدة

ت بيئية واقتصادية جديدة اذا تركت ھذه النفايات بدون معالجة ستسبب مشكال  ˗
  .وخطيرة

  

-TERREالسيد بول ابي راشد من جمعية 
LIBAN  يشرح اھمية موضوع تدوير النفايات  



 

  الحازمية ١٤:ص٣/٢٠١٤و٢نالفصال–مجلة

  ! ألنــّـنــا ننتمي ... ألنــّـنـــا نھتــم 
  

ايماناً من بلدية الحازمية بتفعيل العمل الرياضي، ويث 
الروح الرياضية في نفوس الشباب لما فيھا المصلحة 
العامة، عملت بلدية الحازمية جاھدة على استحداث ملعب 

عشب  –تسوية أرض (بلدي، وجھــّزته بأفضل الوسائل 
تاريخ  ٢٢٠لموجب القرار رقم  ) ...اصطناعي 

ليصار الى استعماله من قبل الفرق  ١٠/٩/٢٠١٤
الرياضية في الحازمية أوالً، وفي الجوار ليكون متنفساً 

  . رياضياً لھم
: تضافھا الملعب البلدي في الحازميةساأھم الفرق التي 

نادي اإلندفاع  –نادي ھوبس  -نادي الحكمة الرياضي  
قدامى منتخب لبنان  –لنصر الرياضي نادي ا –الرياضي 

الكابتن اميل ابو فريق شركة مكناس و –لكرة القدم 
  .صافي

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 الملعب البلدي في الحازميةالملعب البلدي في الحازمية



 

  الحازمية ١٥:ص٣/٢٠١٤و٢نالفصال–مجلة

صالة مع المجلس البلدي واألخويات  افتتـاح الشھر المريمي، تنادت رعايا الحـازميّــة، واجتمعت في مسيرة لمناسبة 
والھيئات الرعائية في األّول من ايـــّـــار، حيث رفع تمثال السيدة العذراء من كنيسة مارت تقال، بعد القداس اإللھي، 

مار الياس، وصوالً الى تمثال السيدة العذراء، وختاماً قداس احتفالي في  مروراً بكنيسة مار يوحنا الحبيب وكنيسة
  . كنيسة مار روكس الرعائية

  . امتازت المسيرة بالخشوع المھيب وبالتضّرع ليحفظ هللا لبنان سالماً من اإلعتداءات الغاشمة
بة على المجتمع المدني والرعائي، وھنا ال بّد من التنويه بنشاط الحركات الرسولية واألخوية التي تضفي بركة ومح

  . مار روكس الحازمية المتجذرة بالعراقة منذ نيّف ومئة عام –خصوصاً ما تقوم به أخوية الحبل بال دنس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

تحيّة تقدير عطرة الى رئيسة أخوية الحبل بال دنس 
مار روكس السيدة دنيز مونس ابي نادر على  –

الجھود الملفتة والنشاطات المميّزة التي تقوم بھا 
في عملھا الرعائي مع مجموعة السيدات اللواتي 

  !قنھا في األخويةتراف

 مسيرة افتتـاح الشھر المريميمسيرة افتتـاح الشھر المريمي



 

  الحازمية ١٦:ص٣/٢٠١٤و٢نالفصال–مجلة

  الحبل بال دنس لمناسبة مرور مئة عام على تأسيس أخوية
ً لدور األب الحاضن والريادي في تنشئة العائلة، دعت رئيسة أخوية الحبل بال دنس  مار  –وتكريما

والسيدات أعضاء األخوية الى قداس احتفالي تاله حفل ) السيدة دنيز مونس ابي نادر(ية روكس الحازم
  في صالون كنيسة مار روكسرئيس وأعضاء مجلس بلدية الحازمية آلباء حضره تكريمي ل

  
  

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  مار روكسمار روكس –– تنظيم أخوية الحبل بال دنستنظيم أخوية الحبل بال دنس ––عيد األب عيد األب



 

  الحازمية ١٧:ص٣/٢٠١٤و٢نالفصال–مجلة

  ... خالل زيارة قداسة البابا مار يوحنا بولس الثاني التاريخيّة الى لبنان ...  ١٩٩٧عام 
  ! ارك أھلھا وسكـانھـاعبر أرض الحازمية وب

  يزور بذخائره رعايا الحازمية فيبكارھـا، ... يوحنا بولس الثاني قديساً  – ٢٠١٤عام 
  .وذلك بھّمــة األب جورج بدر كاھن رعية مارت تقال ولجنة الوقف فيھا

  

  

 

 

  لمجدبا مكلل زائر...  ١٩٩٧

  !ذخائر قديس ...  ٢٠١٤

  !الحازمية تحبك 

 مار يوحنا بولس الثاني في الحازمّيةمار يوحنا بولس الثاني في الحازمّية



 

 

  عضو مجلس بلدية الحازمية عضو مجلس بلدية الحازمية تكريم تكريم 

  السيدة سيلفيا دعيبسالسيدة سيلفيا دعيبس

    ١٨: ص                 ٢٠١٤/  ٣و  ٢ نالفصال –مجلة الحازمية 

  
  

برمـّــانا، دعماً ألعمالھا ونشاطاتھا  –حفالً خيريّــاً في مطعم برج الحمام   Health & Schieldأقـامت جمعيّــة 
على مجمل أعمالھا ونشاطاتھا في ) عضو مجلس بلديّة الحـازمية(الخيريّــة، حيث كّرمت السيدة سيلفيا دعيبس 

  .الشأن العام والحقل اإلجتماعي
  شكرت فيھا للجمعية لفتتھا التكريميّة، ولكّل من دعمھا، ال سيما رئيس المجلس البلديألقت دعيبس كلمة 

جـان الياس األسمر الذي ھنأھـا بدوره على التكريم معرباً عن افتخاره بھا عضواً ناشطاً في "  األخ والصديق" 
  .مجلس بلدية الحازمية

  
  

    



 

 

  عضو مجلس بلدية الحازمية عضو مجلس بلدية الحازمية تكريم تكريم 

  السيدة سيلفيا دعيبسالسيدة سيلفيا دعيبس

    ١٩: ص                 ٢٠١٤/  ٣و  ٢ نالفصال –مجلة الحازمية 

  
  

  ، Health & Shieldة وأعضاء جمعية حضرة رئيس
حضرة زمالئي رئيس وأعضاء مجلس بلدية الحازمية 

  ومختارا البلدة ولجنة تجارھا
  اصدقائي وزميالتي 

  الحضور الكريم 
  

 **  
  
  " ! بقدر الكّد تـُكتًسب المعالي" 

حاربنا اإلسفاف بالثقافة ... عملنا قناعاتنا ... اجتھدنا كثيراً 
  .والفقر بغنى الروحوالجھل بالمعرفة 

حاولت قدر اإلمكان أن أكون انسانة فاعلة في المجتمع، أفيد 
  .كّل من حولي، أتعلــّـم وأطبع بصمة خاصة بي حيثما حللت

األمل بالغد وبمستقبل أفضل، ... اإلبتسامة سالحي الدائم 
  !شعاري الذي لن أتخلى عنه

  
  **  
  

فأجد نفسي ... سؤولية جديدة تحّملونني م... تكّرمونني اليوم 
ً علّي العمل أكثر ... أمام تحّد جديد  اإلنتاج ... أصبح لزاما

  ! العطاء أكثر ألكون دوماً على قدر محبتكم وثقتكم ... أكثر 
  

  شكراً لكّل من دعمني خالل مسيرتي 
... لألخ والصديق الرئيس جان األسمر ... شكراً لعائلتي 

لزميالتي وصديقاتي ... دي لزمالئي أعضاء المجلس البل
السيدات النشيطات اللواتي عملت معھّن فحقــّـقنا الكثير من 

  ... اإلنجازات 
... معكم حلمت ... فأنا منكم انبثقت ... شكراً لكّل من آمن بي 

ً من اآلمال  ... وال زال الحلم يكبر ... بتعاونكم حقــّقت بعضا
  ... وال زال المشوار طويالً 

  
 بسسيلفيا دعي



 

      ٢٠: ص                 ٢٠١٤/  ٣و  ٢الفصالن  –مجلة الحازمية 

  مناسبات مختلفةمناسبات مختلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

لمناسبة عيد القديسة ريتا، الموظفون يباركون لزميلتھم في 
 !المية وعقبال... الدائرة اإلدارية ريتا لمع 

رازيليا  في مدرسة الحكمة ب األھل لجنة
تكّرم رئيس مجلس بلدية الحازمية السيد 

جان الياس األسمر على دعمه الدائم 
لنشاطات المدرسة وعلى مساھمته الدائمة 

  . في انجاح ھذه النشاطات

ويبدو في الصورة الرئيس متوسطاً 
السيدة الھام حاج سمعان ونائب الرئيس 
الشيخ يوسف حبيش، المھندس سليم 

 صقر والسيد ھوفل بربريان



 

      ٢١: ص                 ٢٠١٤/  ٣و  ٢الفصالن  –مجلة الحازمية 

  مناسبات مختلفةمناسبات مختلفة

 

 .الحازمية –حفل تخريج طالب مدرسة اإلليزيه 

 اإلعالميّة ماتيلدا فرج هللا في ضيافة بلدية الحـازميـّــة

ي يلبّ وسيادة المطران بولس مطر يبارك جھود الرعية اآليلة الى شراء ارض لكنيسة مارت تقال، 
 هميركت مّ تو هتدايسب يفتحا ثيح ،على العشاء في دارتهدعوة الرئيس جان الياس األسمر 

 سلوبن ارطملا ةدايس – رمسألا ايدان .د – رمسألا داليم ديلسا – دوبع يداھ بألا :)نيميلا نم( ةروصلا يف
  .شوفرح بيبل يماحملا – ردب جروج بألا – رمسألا ساليا ناج سيئرلا – رطم



 

      ٢٢: ص                 ٢٠١٤/   ٣و  ٢  نالفصال –مجلة الحازمية 

  ٢٠١٢٠١٤٤/ /   ٢٢خالل الفصل خالل الفصل  --ل ل ل ل ––النفقات النفقات/  /          التقرير الماليالتقرير المالي

رئيس ( تعويضات الرئاسة 
 خاللالمسددة  )ونائب الرئيس 

  ٢/٢٠١٤الفصل 
٣٠.٠٠٠.٠٠٠ 

 ١٩٥.٢٤١.٠٠٠ رواتب الموظفين
 ١١٨.٦٣٧.٠٠٠ اجور االجراء

المكافآت والتعويضات 
 ٧٠.٦٧٠.٠٠٠ ت المختلفةوالتقديما

 ١١.٤٧٣.٠٠٠ اللوازم
 ٢.٨٩١.٠٠٠ المالبس

المخابرات الھاتفية والبريد 
 ٢.٤٠٩.٠٠٠ والبرق

 ٧.٨٥٦.٠٠٠ نفقات ادارية اخرى
 ٢.٢١٩.٠٠٠ التجھيزات

 ٢٠.٥٢٥.٠٠٠ صيانة التجھيزات واالليات
 ٢.٣٠٢.٠٠٠ النظافة العامة
 ٦.٩٣٢.٠٠٠ صيانة المباني
 ٢.٨٠٥.٠٠٠ راتمكافحة الحش

 ٤.٩٩٥.٠٠٠ لوازم التنظيفات
 ٣٢.٢٩٢.٠٠٠ المحروقات

 ٣.٩٠٠.٠٠٠ بدالت استھالك الكھرباء
 ٣٦٦.٨٦٦.٠٠٠ صيانة الطرق العامة
 ١.٨٥٠.٠٠٠ صيانة شبكة المياه

 ٣.٧٦٦.٠٠٠ صيانة شبكات االنارة العامة
 

 ٣٥٥.٦٨٢.٠٠٠ إنشاء المباني
 ١٩.٦٠٠.٠٠٠ إنشاء شبكات المجارير

إنشاء الطرق العامة 
 ١١٦.٢٩٩.٠٠٠ واالرصفة واالقنية

 ١٨.٧٥٠.٠٠٠ إنشاءالمالعب والمسابح
 ٢٧.٨٠٠.٠٠٠ نفقات الدروس

 ١٥٨.٧٥٠.٠٠٠ مساعدات المعوزين
 ١٧٦.٠٠٠.٠٠٠ مساعدات االوقاف الخيرية

المساھمة في النشاطات 
 ١٥.٠٠٠.٠٠٠ الرياضية

المساھمة في النشاطات 
 ١٢.٥٠٠.٠٠٠ االجتماعية

مساعدة الھيئات التي ال تتوخى 
 ٧.٩٠٢.٠٠٠ الربح

 ٥.٣١٦.٠٠٠ االستقباالت
 ٣٩.٦١٠.٠٠٠ االحتفاالت والمھرجانات
رسم الدعاوى واالحكام 

 ١.٩٦٣.٠٠٠ والمصالحات واتعاب المحاماة

 ١.٩٢٨.٠٠٠ نفقات التأمين
المصاريف االخرى غير 

 ٤.٠٢٦.٠٠٠ الملحوظة

 ١.٨٤٨.٧٥٥.٠٠٠ المجموع
 



 

      ٢٣: ص                 ٢٠١٤/   ٣و  ٢  نالفصال –مجلة الحازمية 

 

بلغ رصيد بلدية الحازمية لدى مصرف لبنان كما في 
ل ل    ١٤.١٩٢.٦٥٤.٢١٢مبلغاً وقدره  ٣٠/٦/٢٠١٤

أربعة عشر مليار ومئة واثنان وتسعون مليون 
وستمائة واربعة وخمسون الف ومئتان واثنتا عشر 

 .ليرة لبنانية ال غير

    ٢٠١٤٢٠١٤/ /   ٢٢خالل الفصل خالل الفصل --ل ل ل ل ––ت تالوارداالواردا/  /          التقرير الماليالتقرير المالي

 ٤٧٤.٥٦٦.٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية سكن
رسم على القيمة التأجيرية ، 

 ٢.١٩٨.٥٦٩.٠٠٠ غير سكن

رسم صيانة المجارير 
 ٦٢٥.٧٨٧.٠٠٠ واالرصفة

رسم خاص على تجارة المواد 
 ٣.١٨٥.٠٠٠ القابلة لالشتعال واالنفجار

رسم الترخيص لالعالن الدائم 
 ١٨٠.٠٠٠ والمؤقت

 ١.١٧٦.٧٨٦.٠٠٠ رسم الترخيص بالبناء
رسم استعمال االمالك 
 ٥٨.٨٤٩.٠٠٠ والمنشآت العامة للبلدية

 ١٠رسم إنفاق في وجوه محددة 
 ١١٧.٦٩٠.٠٠٠ لصالح التجھيزات% 

 ٧٠.٠٠٠ رسم تصوينة
 ٢٠.٠٠٠ رسم الترميم

 ٥٦.٥٤٠.٠٠٠ ارصفةرسم إنشاء مجارير و
رسم االستثمار الماكن 

 ٤١٠.٠٠٠ االجتماع واندية المراھنات

 ٧.١٤٠.٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن الدائم
رسم االستثمار الشغال االمالك 

 ١٤٠.٠٠٠ العمومية البلدية

رسم االستثمار لمحالت 
 ٢.٠٥٠.٠٠٠ ومحطات المحروقات السائلة

 

رسم اعطاء البيانات واالفادات 
 ٢٣٦.٠٠٠ والدروس الفنية

عالوة على قيمة اجور المخابرات 
 ٦٦٤.٤٥٤.٠٠٠ وبدل االشتراك

 ٥٦٦.٢٤٢.٠٠٠ الحصة العائدة لدعم الموازنة
 ٧٧.٠٣٤.٠٠٠ الغرامات 

 ٧٨٢.٠٠٠ رسم التعمير مع غرامة التأخير
/ ف من الخدمة محسومات الصر
 ٣٦.٢١١.٠٠٠ ثمن دفتر شروط 

 ٦.٠٦٦.٩٤١.٠٠٠ المجموع

 



 

  الحازمية ٢٦:ص٢/٢٠١٤الفصل–مجلة

  اإلدارياإلداريالتقرير التقرير

 

 

 

  

 

 

  ) ٢٠١٤/  ٢الفصل (  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الصـــــــــــــــــــــــادرة
  ٦/٢٠١٤  ٥/٢٠١٤  ٤/٢٠١٤    

  ٩  ٤  ٣  ٢  محضر جلسة مجلس بلدي
  ٧٦  ٢٤  ٢٤  ٢٨  قرارات مجلس بلدي

  ١٣  ٣  ٥  ٥  قرارات ادارية
  ٦٩  ٢٦  ٢١  ٢٢  معامالت صادرة الى الدوائر الرسمية 

  مخـــتــــلـــــــــــــــــــــــف
 –تعاميم  –رسائل شكر  –دعوات  –طلبات 

  ٩٠  ٣٣  ٢٧  ٣٠  اعالنات –مراسالت  –انذارات 

  ) ٢٠١٤/ ٢الفصل (  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الــــــــــــــــواردة
  ٦/٢٠١٤  ٥/٢٠١٤  ٤/٢٠١٤    

  ٤٠١  ١٤٧  ١٣٢  ١٢٢  ومسلـّــمة منجزة: معامالت المواطنين 
  ٥  ٣  -  ٢  قيد اإلنجاز: معامالت المواطنين

  ١٠  ٤  ١  ٥  رخص بناء
  ٨  ٣  ٣  ٢  رخص إسكان

  ٥٩  ٤٣  -  ١٦  طلبات مساعدات اجتماعية
  ٨٦  ٥٠  ٢٠  ١٦  تعاميم واردة من الوزارات

  مـــــــــختــلــــــــــــــف 
 –مأذونيات  –مراسالت  –عرض اسعار 

  ١٨٤  ٥٦  ٧٦  ٥٢  شكاوى وغيره–اعتراضات 

  ائلة ع ٢٣٩=  عدد العائالت التي قدمت لھا مساعدات اجتماعية  

  ل ل    ٣٢٩.٠٥٠.٠٠٠=   قيمة المساعدات اإلفرادية   

  

  جمعيات وأندية ورعايا المساعدات التي قدمت الى 
  ل ل    ٢٠٧.١٠٠.٠٠٠مساعدة بقيمة  ١٣

 المحرر جوزف النبي متوسطاً فريق العمل اإلداري

كركور كريكوريان –جوني سنونو  –ايلي الغاوي  –ريتا لمع    



 

  الحازمية ٢٥:ص٣/٢٠١٤و٢الفصالن–مجلة

  الشرطة والحراسالشرطة والحراس

  تــأمين السير في جميع الشوارع والساحات العامة  •
تــأمين السير أمام مداخل الكنائس  أثناء القداديس واألفراح  •

 . والمآتم، وخصوصاً خالل فترة األعيـاد
تــأمين السير أمام مداخل المدارس وأثناء أشغال وأعمال البنى  •

 .... ) ھاتف  –كھرباء  –مياه (التحتية 
 –سير ( واصلة للكشف على جميع المخالفات إجراء دوريات مت •

إضافة الى الكشف على مخالفات .... ) ترميم الشقق  -بناء  
الورش لجھة عدم توفير الحماية العامة أو عدم وجود تراخيص 

 وخالفه 
باإلضافة الى اتمام انجاز معامالت المواطنين لدى الدوائر  •

 . والوزارات المختصة  الرسمية
 ... )مآتم  –أفراح (جميع المناسبات  تأمينوقمع المخالفات  •

  
 
  
  
  
  
  

  
  
 
 

يقوم جھاز الحراس بالمھام المطلوبة منه على أكمل 
ً في فترات الليل  وجه، وبالتالي تنعم الحازمية خصوصا
باألمن واإلستقرار، أّمــا أعمال الحراسة الروتينية فھي 

  :على الشكل التالي
تأمين دوريات ضمن نطاق البلدة من الساعة السابعة مساء  •

ً ويعقد مراقب الحراس  ولغاية الساعة السادسة صباحا
  . اجتماعات دورية لتفعيل أداء الحراس

 ... )مآتم  –أفراح (جميع المناسبات  تأمينقمع المخالفات و •
 . تلبية اإلتصاالت الواردة من قبل المواطنين •
الغريبة عن البلدة، والسماح فقط قمع الدراجات النارية  •

للمطاعم والمؤسسات المرخص لھا بتسيير الدراجات ضمن 
 . نطاق البلدة

الطلب من جميع عمال البناء عدم الخروج بعد الساعة   •
 . التاسعة مساء

  .جرد احصائي للعمال وللنازحين األجـانب •
 

  صر جھاز الحراس في بلدية الحازميةمراقب الحراس سامي كركي وبعض عنا

  مسؤولو وبعض عناصر جھاز الشرطة في بلدية الحازمية

 بجھودكم تبقى الحازمية آمنة ومحمية



 

  الحازمية ٢٨:ص٣/٢٠١٤و٢الفصالن–مجلة

  ٢/٢٠١٤خالل الفصل ملخص عن تقارير مراقب الرسوم 

دعوة الى المواطنين تفيد بالتقدم الى البلدية لطلب افادات اشغال عن أقسامھم وتأمين   ١.٠٠٠توجيه  •
  . كافة المستندات الالزمة

ادة انذار شخصي الى المكلفين الذين لم يسّددوا الرسوم البلدية المستحقة عليھم عمالً بالم ٥٠٠توجيه  •
   ٦٠/٨٨من المرسوم  ١١٣

  لل ١.٢٧٥.٢٣٨.٠٠٠متابعة المكلفين الذين سّددوا متأخرات الرسوم عليھم والتي بلغت  •
وتقسيمھا على فريق العمل  ٢٠١٤تحضير جداول التكاليف بالرسوم المتوجبة على المكلفين للعام  •

  . مجلس البلديلبدء التوزيع وفقاً للخطة المعّدة والمشرف عليھا من قبل حضرة رئيس ال

   ٢٠١٤الثاني من العام الفصل / تقرير مكتب الجباة  

  ل ل ٦.٠٦٦.٩٤١.٠٠٠    =    مجموع الرسوم المستوفاة 
  مقسمة على الشكل التالي  
  ل ل      ٨٦٩.٠٤٨.٠٠٠    =      مبالغ نقدية  
  ل ل   ٣.٩٦٧.١٩٧.٠٠٠    =  مستوفاة بموجب شيكات  
  ل ل   ١.٢٣٠.٦٩٦.٠٠٠    =  الحواالت المصرفيةمجموع   

  

   ٢/٢٠١٤أعمال المراقب الصحي خالل الفصل ملخص عن 

التشّدد مع أصحاب الورش للقيام بجميع أعمال التنظيف وإزالة مخلفات البناء من الورش والعقارات  •
 . المالصقة لھا

لمكافحة الحشرات متابعة أصحاب محالت الخضار والفاكھة لضرورة رش المبيدات الالزمة  •
ومتابعة ھذه األعمال بشكل يومي والتشّدد بھا عمالً بنص التعميم الوارد من وزارة الزراعة 

 ً  . والقاضي بالتأكد من بلد المنشأ وعدم رمي النفايات عشوائيا
 .الكشف على منازل العمال األجانب وضبطھم للمحافظة على نظافة وأمن مكان سكنھم •
 . ار للقيام بحمالت الرش ضمن نطاق البلدةالمتابعة مع شركة يونيم •
واستيفائھم لشروط السالمة   أكد من ضرورة استعمالھم للمطافئالكشف على المستودعات والت •

 .العامة

  الجبـاة والرسوم   الجبـاة والرسوم   



 

      ٢٧: ص               ٢٠١٤/  ٣و ٢الفصالن  –مجلة الحازمية 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ))طريق بيئي ورياضيطريق بيئي ورياضي(( درابزين و رصيفدرابزين و رصيف:  : السد السد   ––طريق القناطر طريق القناطر

  ٢٠١٤- ٦-١٩تاريخ   ١٣٠القرار رقم 
ترميم ودھن الدرابزين القديم الموجود على 

بالقرب من مبنى الصليب (طريق الزحيمـا 
) األحمر الدولي ولغاية اول قناطر زبيده

  متر  ٤٨٥بطول 
  : وتشمل األعمال

اعادة تلحيم وتقوية وتجليس وتغيير  −
 . تضررةبعض القساطل الم

 حف و اعادة دھن اساس بالكامل −
دھن وجھين لون أخضر حسب اللون  −

 ً  الموجود سابقا
شدشدة وصيانة براغي جميع  −

 . القواعد

 

   ٦/٥/٢٠١٤تاريخ  ١٠٢القرار رقم 
انشاء رصيف ب من قناطر زبيده باتجاه 

  السد 
  : على قسمين 

 ٢٠٠(القسم األول من ھذا الرصيف  
 ) م م  ٢٧٠= سنتم  ١٣٥عرض  –متر 

سنتم  ٧٥عرض –م ٨٠(القسم الثاني  
 ) م م  ٦٠= 

 م م  ٣٣٠المساحة اإلجمالية تبلغ  
  



 

      ٢٨: ص               ٢٠١٤/  ٣و ٢الفصالن  –مجلة الحازمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 انشاء فواصل بورديرانشاء فواصل بوردير: : صيانة الطرقات صيانة الطرقات 

صيانة البوردير الكائن وسط طريق جسر 
  ا مع تنظيف الزفتالباش

  ازالة الباطون من وسط الطريق

طريق  –انشاء بوردير ورصيف 
  : تلفزيون لبنان مع تزفيت

لتبقى شوارعنا نظيفة وتليق باستقبال 
 !ابناء البلدة وزّوارھا 



 

  الحازمية ٢٩:ص٣/٢٠١٤و٢نالفصال–مجلة

 أشغــالنــــــــــــــــــــــــــاأشغــالنــــــــــــــــــــــــــا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

شوارع الحازمية ازدانت بأعالم الدول 
 المشاركة في المونديــــال

واإلھتمام بجميع ) م م  ١٠.٠٠٠(تعشيب حديقة سنا 
 الحدائق الكائنة ضمن نطاق البلدة

الحديقة الكائنة تحت  –إنجـاز مشروع الري بالنقطة 
 ر الشفرولية جس



 

  الحازمية ٣٠:ص٣/٢٠١٤و٢نالفصال–مجلة

 أشغــالنــــــــــــــــــــــــــاأشغــالنــــــــــــــــــــــــــا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  صيانة قساطل تصريف مياه األمطار 
 خلف شركة بيبسي كوال : في الصورة 

قطاعات لتصريف مياه األمطار حيث يلزم منعاً شاء إن لحديقة صغيرة في منطقة سناإنشاء تصوينة 
لتحّول شوارع البلدة الى بحيرات خالل فصل الشتاء 

 )نيو مارت تقال –في الصورة (

 مارت تقال –انشاء ريكارات للصرف الصحي 



 

  الحازمية ٣١:ص٣/٢٠١٤و٢نالفصال–مجلة

 

  منـــّــا وفيـنـــامنـــّــا وفيـنـــا

  بقلم المختار ايلي الغـاويبقلم المختار ايلي الغـاوي  

  ماروني ١٧/  آل النبي  
  

من عاريا الى الحازمية ) ابو فاضل(جـاءت عائلة النبي 
خالل الحرب العالمية األولى، وسكنتھا لقربھا من 

  . العاصمة ولسھولة العمل فيھا
  
، ولكن لقب الكنية "أبو فاضل"ـا اسم العائلة األساسي أّمـ
طغى على اإلسم األساسي مسّجل في احصاء عام " النبي"

، لما عرف عن يوسف "النبي"باسم الشھرة  ١٩٣٢
  . بتنبؤاته في تلك الفترة) النبي(محبوب ابو فاضل 

  
متزوج من السيدة لبيبة منصور حنا  يوسف محبوب النبي

  طانيوس  –ميشال  –حبيب : ثة ابناءابي نادر وله ثال
  

:  متزّوج وله ثالثة ابناء حبيب يوسف النبي  
  .جان وابنتان –ايلي  -جوزف 

  
: متزّوج وله خمسة ابناء ميشال يوسف النبي  
  . داني وبنات –بول  –كابي  –جورج  –طانيوس 

  
متزّوج وله اربعة ابناء  طانيوس يوسف النبي  
   .  وبنات مارون - فادي   –شربل –جوزف 

  ماروني  ١٤/  آل أبو شقرا  
  

  
  

  
جاء شكري عبدو ابو شقرا الى 
الحازمية من بلدة الشويفات، 
وكان ذلك في أواخر القرن التاسع 
عشر، متزوج من السيدة لطيفة 

  . أسعد بطرس
ضّمن البساتين في تلك الفترة من 

عضاً من آل تابت، ثم اشترى ب
  األراضي في نفس الحي الذي 
وسكن فيه نائب رئيس ) البيارة(كان يسّمى في الزمن الغابر 

، وللمرحوم شكري ثالثة ١٩٣٠أخوية قلب يسوع عام 
شفيق وتوفيق، وابنتان ماري وشفيقة متزوجة  –حليم : اوالد

ً على ذكرھا في  من ابن البلدة أديب صفير، وقد اتينا سابقا
  .آل أديب صفير ھذه الصفحة مع

  
  . سمير وشكري: متزّوج وله ولدان حليم شكري ابو شقرا

  
متزّوج من السيدة اميرة اديب صفير ابنة  سمير  

  . البلدة وله ابناء وبنت متزوجون
  

نبيل وجورج، : متزوج وله ولدان  شفيق شكري ابو شقره
  . وله ابناء وبنات متزوجون

  
 –سعيد : بناءمتزوج وله خمسة ا توفيق شكري ابو شقره

روني، وجميعھم متزوجون  –حليم  –شكرهللا  –جورج 
 حبيب يوسف النبي  .ولھم اوالد

 شكري عبدو ابو شقره



 


