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٣  
  اإلفتتاحيـّــــــة

 

الرئيس جان األسمر يشرف على ورشة 
 العمل ويعطي توجيھاته

  رئيس مجلس بلدية الحازمية 

  جـــان الياس األسمر

 ً   لن نسمح ان يكون عمل المجلس البلدي، برئيسه واعضائه، روتينيّـــا

، اّن اإلستثمار )احد اغنى رجال العالم من اصل لبناني(يقول كارلوس سليم 
في البنى التحتيّة ھو من اھم اإلستثمارات التي تقوم بھا الدول وأنجحھا، 

  . العديد من المستثمرين ألنـّــه يبقى ويستمر ويجلب

ً في  ھذا ما كانت بلدية الحازمية تطبّـــقه، وما جھدت لتفعيله، خصوصا
  . الفصل األول من ھذا العام، كما سترون في صفحات ھذه المجلة

 

ً أو واجباً  ان عمل المجلس البلدي، برئيسه واعضائه، ليس عمالً روتينيا
ناعة وبعد نظر ورغبة دائمة في اجتماعياً، بل ھو عمل استراتيجي ينبع من ق

  .الينـا مسؤولية ادارتھا تطوير وتحديث المدينة التي أوكلتمالتخطيط وال

دينتنا، فبعد ان ندر عدد األراضي الخالية نتج عن استثمارنا في البنية التحتية تكاثراً للمستثمرين و التجار في م
، ولعل  City Centerمن البناء في الحازمية، بدأت اإلستثمارات التجارية الكبرى التي كـان آخرھا مجمع 

األرقام تعطي فكرة عن المردود المادي للبلدية، حيث بلغت رسوم اإليجارات المسجلة حتى تاريخه ما يقارب 
ما يوازي مجموع الرسوم التي تتقاضھا بلدية الحازمية خالل العام من كل الوحدات ملياري ليرة لبنانية أي 

  !السكنية والتجارية المسجلة ضمن نطاقھا 

ان العالقات المميزة التي تجمعنا بالمسؤولين عن صندوق التنمية 
محمد الصادقي . سالم الصباح ود الكويتي وعلى رأسھم الشيخ

انشاء م لمشروع مھتمويل  نواف الدبوس سمحت لنا باإلستفادة من. دو
منه الكثير حتى  ه الشفة، وھو المشروع الذي أنجزمياشبكات جديدة ل

  . الساعة، وبقي القليل

عندما تتجولون في الحازمية، او تتصفحون ھذه المجلة ستعلمون ان 
... الحازمية مدينة تنبض بالتجديد، وورشة عمل قائمة نحو األفضل 

  !ھو راحة للغد ومدينة نموذجية تليق بكم ) اي الحفريات(ازعاج اليوم 
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٤  
  شبكة جديدة للميــــــــــــــــــــاه

   

  الباقي
  المنفذ 

 قيد التنفيذ

تبيّن الخريطة أعاله شبكات المياه الجديدة والمستحدثة ضمن 
  . نطاق الحازمية

 ٦.٠٠٠متر من القساطل الجديدة ويبقى  ٩.٥٠٠تّم مد حوالي 
يات الحفر ضمن نطاق البلدة، متر تقريباً يجري استكمال عمل

بالتنسيق مع بلدية الحازمية التي تشرف على ھذه العملية، وتبادر 
  . الى تزفيت الطرقات المحفــّـرة عند انتھاء األعمال فيھا

  
٢٠١٥ – ٢٠١٤   

لجميع تزييح  –أرصفة وتشجير انشاء  –تزفيت شامل 
  طرقات الحازمية ووضع مسامير فوسفورية

  
اضافة الى الموارد الثالث التي ستغذي الحازمية بالمياه 

عند انتھاء األعمال، ) اآلبار األرتوازية –الليطاني  –الجمھور (
التقرير السابق، عمدت البلدية بالتنسيق مع كما تــّم تفصيله في 

الى اقامة خمس مراكز اساسية ) ملتزم المشروع(شركة الحمرا 
الدفاع المدني وذلك للسيطرة على لسحب المياه لزوم اطفائيات 

 .أي حريق قد ينشب بأسرع وقت ممكن
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٤   
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٦  
 ALEDAاإلنضمام الى جمعيـّــة 

   

 

توجـّــه الرئيس السيد جان الياس األسمر  ALEDAبناء على الدعوة الموجھة الى رئاسة البلدية من قبل جمعية 
والملحق اإلعالمي للبلدية السيد روي حرب للمشاركة في اإلجتماع الذي عقد في مبنى بلدية الشياح بتاريخ 

  . مباشرة بعملھالرئيسية ل، حيث تـــّم التعريف عن الجمعية ووضع الخطط ال ٢١/٥/٢٠١٣

وتبلورت مع الوقت حتى  ٢٠٠٩في العام  ALEDAبدأت فكرة جمعية 
، اما ھدفھا فھو التركيز على تفعيل  ٢٠١٢اصبحت رسمية نھاية العام 

والخاص وتقديم الخدمات التقنية والخدمات  العام الشراكة بين القطاعين
. إلستثمار المناطقيالمالية واإلستشارية في المناطق لتعزيز عامل ا
  . خصوصاً لبلديات الضاحية وساحل المتن الجنوبي

  

 –الغبيري  –برج البراجنة  –الغبيري  –الشياح  –فرن الشباك :  ھي التالية ALEDAالبلديات  المنتسبة لجمعية 
  . الحازمية –المريجه 

  تقسم اعمال الجمعية الى اربعة اقسام 

HR Development Unit  - ر الموارد البشرية التي تقّدم الخدمات اإلستشارية لتفعيل السير الذاتية وحدة تطوي
  . لطالبي الوظائف وتأمين الوظائف الالئقة لھم والمتابعة مع الشركات

Business Development Unit -  وحدة تطوير العمل، ھدفھا تقديم اإلستشارات واإلحصائيات الى الشركات
  . الصغيرة والمتوسطة الحجم

Project Development Unit  -   ھدفھا دراسة طرق تمويل المشاريع –وحدة تطوير المشاريع.  

Strategic Development Unit -   تھدف الى تقديم الدعم التقني للبلديات مع  –وحدة التطوير اإلستراتيجي
  . الدراسات الالزمة

لكي تؤمن الوظائف التي  ALEDA يقوم المكتب اإلجتماعي البلدي بتحويل طلبات المساعدة الى جمعية −
 . تناسب الحالة اإلجتماعية لألفراد

يصار الى تشكيل لجان للتجار تكون ممثلة في الجمعية على ان تكون تحت رعاية البلديات، حيث تسعى كل  −
 . بلدية لتحفيز التجار والمصانع والمستشفيات على تأسيس ھذه النوعية من المجموعات

يل بل التوظيفات المنتجة، لذلك سوف تتولى الجمعية تأسيس بنك معلومات بما انه ال تنقص الرسام −
DATABASE  واحصائياتSTATISTICS ا في دراسات الجدوى لجميع القطاعات لكي يصار الى اعتمادھ
  .لتكون دقيقة
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٧  
  قيد اإلستالم/  GISمشروع 

 

  
GIS   :Geographical Information System     

لم تكتف بلدية الحازمية بھذا القدر، بل تّم توسيع دفتر الشروط الذي اعد للمناقصة حتى شمل 
سلسلة احصائيات شاملة للبنى التحتية والفوقية وللوحدات السكنية والتجارية، فأصبحت البلدية 

ننة وفق احدث التقنيات، ھذا باإلضافة الى عنونة تمتلك قاعدة بيانات ومعلومات شاملة وممك
  .وترقيم الشوارع واألبنية

  : ھي التالية  ٧/٢٠١٣المعلومات المفترض استالمھا خالل شھر 

ونظام ) Street Addressing(عنونة الشوارع "مشروع، وتنفيذ  تصميمغاية االلتزام ھو 
 .رية بالطرق الحديثةداازمية اال، شامل لمدينة الح)"GIS System(المعلومات الجغرافية 

لخرائط " ة بما فيھا من مستحدثات وافرازات وذلك وفقاإلضافة الى مكننة خرائط المساحبا
  .، بھدف الوصول الى غرفة معلومات جغرافية كاملة وتدريب فريق إلدارتھاالمساحة دائرة

  .ريةداإن المساحة المشمولة بھذا العقد ھي حدود مدينة الحازمية اال

  :تقسم الدراسة الى األقسام التالية

  .(Digitalization & Rectification) مكننة كامل خرائط المساحة •
 .الحازمية، أبنية ومحال تنفيذ مخطط لعنونة شوارع •
 .الشوارعبأسماء الفتات وضع  •
 .المبانيبأرقام الفتات وضع  •
جودة في كامل خرائط المساحة وتنزيل كامل االفرازات والتخطيطات المو ثيحدت •

  .الدوائر الرسمية
  .القيام بتزويد صور فضائية للمنطقة •
 .منطقةبنى التحتية في الجراء مسح شامل للإ •
 .منطقةبنى الفوقية في الجراء مسح شامل للإ •
 إجراء مسح ميداني جغرافي و مدني •
 ).GIS( م معلومات جغرافيةاتحويل الخرائط الى نظ •
 .تطوير خرائط مالحية وسياحية  •
 .)Hardware & Software( تزويد األجھزة والبرامج  •
  .تدريب عناصر من البلدية الستخدام البرامج  •
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٨    

 

  :الواقع 

  

  

  

  

  . خريطة مساحة تبيّن الوحدات السكنية والتجارية

عند اختيار اي وحدة تظھر المعلومات على شمال 
فيتحّدد ) ما ھو مبيّن بالرسم المرفقك(الشاشة 

المكان مع اسم الشارع ورقمه ورقم العقار والوحدة 
باإلضافة الى الرسوم المتوجبة عليھا، وھو األمر 
الذي سيسھـّـل عملية اعطاء براءات الذمة وجباية 

  .الرسوم السنوية

  خريطة البنى الفوفيــّــة 

عند اختيار ھذه الخريطة يمكن تحديد مواقع البنى 
كابالت كھرباء  –الفتات اعالنية  –اشجار (الفوقية 

، وبالتالي يصبح من السھل )أعمدة انارة وغيرھا –
اعطاء رخص اللوحات اإلعالنية على سبيل المثال 

يد موقع عامود الكھرباء عند القيام بعملية او تحد
  . حفر او صيانة للشوارع

  خريطة البنى التحتية

ية تظھر كافة البنى التحتية العائدة لبلدية الحازم
الصرف  شبكات –تصريف مياه األمطار  شبكات(

شبكات الحماية من  –شبكات مياه الشفة  –الصحي 
  ...) شبكات الھاتف والكھرباء –الصواعق 

وبالتالي يمكن للمستثمر اإلطالع عليھا عبر صفحة 
بلدية الحازمية على شبكة اإلنترنت ليعلم كيفية 

الى اشراك عقاره في البنية التحتية، باإلضافة 
  .  تسھيل عملية الصيانة الدورية لھا
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٩  
  تزفيت

 
  

  : الذي نّص في مادته األولى على ما يلي  ٢٠١٢/ ٢١٤اتخذ المجلس البلدي القرار رقم 

وإرساء إلتزام مشروع زفت غب  ٢٨/٩/٢٠١٢الموافقة على محضر لجنة المناقصات في بلدية الحازمية تاريخ " 
ي حبيب للتجارة الطلب لزوم ترقيع وتزفيت طرقات داخلية ضمن نطاق بلدية الحازمية على مؤسسة جورج اب

ل ل فقط ثالثمائة وخمسة وثمانون مليون وثالثمائة وخمسة وثمانون ألف  ليرة / ٣٨٥.٣٨٥.٠٠٠/والتعھدات بقيمة 
  " وتكليف رئيس المجلس البلدي اإلستكمال١٤الفصــل  ٢لبنانية ال غير يصرف من الباب 

  

 

 

 

 

 شارع عاصي الحالني –مارت تقال  بياضات كرم  –الزحيما 

  شارع الغاردينيا الداخلي شارع السفارة الليبيّـــة
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١٠  
  لماذا اإلقفال؟ . . .  طريق الزحيمـــــــــا 

 

 

بب قطع ھذا الطريق معروف من قبل الجميع، وال س −
حادث انھيار جزء من الطريق " يجھل"نعتقد ان أحداً 

الذي أودى بحياة ابن الحازمية المرحوم جوزف انطون 
باإلضافة الى انھيارضخم  ٨/١/٢٠١٣- ٧صفير ليل  

في  جزء آخر من الطريق أدى الى طحن مولد كھربائي 
٤٠٠ KVA  خزانة وبوست كھرباء باإلضافة الى

أولغا " جراء العاصفة الھوجاء  مجاورين له بشكل كامل
على اثر ھذا ، .ضربت لبنان مع بداية ھذا العام التي" 

الحادث اتخذ المجلس البلدي بإإلجماع القرار رقم 
القاضي بإقفال الطريق حتى تأمين معايير  ١/٢٠١٣

لعابرين السالمة العامة، ألننـا نھتم ولن نضحي بأرواح ا
على الطريق من أجل تخفيف زحمة السير، ولو اننا 
نتعرض إلنتقاد شديد بسبب ذلك، وقد ابلغنا ھذا القرار 
ً للقانون الى جميع المراجع الرسمية المختصة التي  وفقا

 . أبدت تفھمھا لذلك
  

ساس ليس جسراً بل سداً للمياه، ال يعتبر الجسر الموجود حالياً صالحاً ليتحمــّل كثافة السير العابر عليه، وھو باأل −
ً وان التآكل بدأ يظھر عليه، رغم أعمال الصيانة التي تقوم بھا بلدية الحازمية  على (ويلزم تأھيله خصوصا

ً باإلتصاالت الالزمة مع وزارة الطاقة، كون ھذا الجسر من اختصاصھا، )سطحه ، ولھذا الغرض قمنا سابقا
 .الى تفاھم مشتركوسوف نستكمل اتصاالتنا معھا للوصول 

  
وتعبيده منذ حوالي ثماني سنوات فقط، وكان قبلھا طريقاً ترابياً، علماً بأن بلدية الحازمية  الطريق قمنا بتأھيل −

كانت السباقة في فتح صلة الوصل بينھا وبين بلدة المنصورية، رغم المشاكل التي سبــّـبتھا كثافة عبور السيارات 
ً في أھ ً بأن الطريق الرئيسي واألساسي ) ارت تقالممارت تقال ونيو (م مركز سكني في البلدة خصوصا ، علما

 . الذي يربط المتن الشمالي بالمتن الجنوبي يقع على مستديرة المكلس وليس عبر قناطر زبيده
  

نعلم تماماً أن ھذا الطريق أصبح مؤخراً يعتبر شرياناً  −
ً يصل ابناء الحازمية أوالً  والعابرين عليه بالمتنين حيويا

الجنوبي والشمالي، ولھذه الغاية قمنا باإلتصال بجميع 
الوزارات والمراجع الرسمية المختصة بغية المساھمة 
في تأمين جدران الدعم واألشغال الالزمة لتأمين 
ً لتجّدد اإلنھيارات،  السالمة العامة لھذا الطريق منعا

إلستيعاب ھذا خصوصاً وأّن ھذا الطريق غير مؤھـّــل 
الكم الكبير من السيارات، وأن طبيعة األرض قابلة 

ً بأّن كلفة الصيانة قد تفوق  ماليين  ٣لإلنھيارات، علما
 دوالر اميريكي وال تستطيع اي بلدية تكبّدھـا منفردة، 
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  الصيانة الشاملة   . . .طريق الزحيمـــــــــا 

 

  
ً للد ، المكلفة الكشف Jihadcoسة المعدة من قبل شركة اروذلك وفقا

على الطريق المتضرر واعداد الدراسة الفنية والتكلفة، مع اإليضاح 
بأن بلدية الحازمية قامت بما تستطيع من أعمال تأھيل وتدعيم 
وصيانة وانشاء درابزين ورصيف قبل القناطر، اال أن عملية التدعيم 

ً تبقى خارج قدرتھا المنفردة ) جدران الدعم بعد القناطر(الكبرى   . حاليا
  
  

ان انھياراً جديداً للتربة حصل في المنطقة المسماة جل  −
الصرصور أي تحت الطريق المؤدية الى وزارة الدفاع أدى 
لقطع الطريق الواقع بعد السد والمؤدي الى نبع الداشونية، مما 

 .  يؤكد ان ال أجزاء آمنة من ھذا الطريق
 

  
على كثافة السير، وبصورة خاصة على الشاحنات العابرة عبر تعترض وزارة الثقافة وبعض الجمعيات البيئية  −

القناطر األثرية، معتبرين أنــّـه يھّدد سالمة ھذا المعلم التاريخي واألثري المھم، مما يؤدي الى سرعة في عملية 
 . التآكل، وبالفعل فاألضرار تبدو جلية

  
  
  

وافق المجلس البلدي في جلسته السادسة  −
على القرار  ١١/٤/٢٠١٣المنعقدة بتاريخ 

القاضي بإرساء التزام تصليح بعض األجزاء 
المتضّررة من الطريق المذكور على مؤسسة 

ل ل / ٧٧٧.٩٦٩.٠٠٠/جورج ابي حبيب بقيمة 
ً وسوف تنجز األع مال قبل نھاية فصل تقريبا

في جلسته المنعقدة ، كما وافق الصيف القادم
على قرار استكمال  ٢٠/٦/٢٠١٣بتاريخ 

المرحلة الثانية من األعمال بقيمة 
 ل ل/ ٥٣١.٦٣٢.٠٠٠/
  

كــّـلفت بلدية الحازمية شركة متخصصة  −
راستھا لدراسة التربة، وھي بصدد رفع د

الجيولوجية المعمــّـقة عن وضع ونوعية 
األرض لمعرفة سبب اإلنھيار، وعلى ھذا 
األساس سوف يجري العمل على استدراج 

 .العروض المناسبة للتلزيم
  

 شبكة تدعيم من الحديد والباطون للطريق المخسوف
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 ھذا ھو حجم الكارثـــة . . .  طريق الزحيمـــــــــا 
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  الصيانة الشاملة . . .  طريق الزحيمـــــــــا 

 

الطلب المرفوع من قبل بلدية 
الحازمية الى معالي وزير الزراعة 

األشجار الكائنة على لتشحيل ونقل 
حافة الطريق في الزحيما منعاً 

لتساقطھا وتسببھا بأضرار جسيمة 
 !تّم رفضه من قبل الوزير... 

 انشاء حائط دعم  - ٢ لتصبح على مستوى الطريق ردم الحفرة – ١

حفر إلنشاء قناة لتصريف مياه   - ٣
األمطار جنب الخسفة منعاً لتجمع المياه 

  في المستقبل وتآكل التربة
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  مشـــــــــــــاكل وحلول

 

 

 ما الحل ؟  –أزمة مواقف السيارات   .١

ي ال شك ان النمو اإلقتصادي والعمراني الذي تشھده الحازمية يجعل اإلقبال عليھا كثيفاً ويسبب بالتال
كذلك ال بد من اإلشارة الى معّدل السيارات بالنسبة ألفراد ، زحمة سير وأزمة مواقف للسيارات

تداركاً لھذا الوضع ؛ ن وھذا يشكـّـل ايضاً أزمة في المواقف األسرة، حيث يملك كل فرد سيارة او اثني
عقارات ضمن نطاق البلدة سوف تقوم  ١٠قامت بلدية الحازمية باتخاذ قرارات بغية استمالك 

تمت موافقة المجلس األعلى . بتحويلھا الى مواقف عامة للسيارات للتخفيف من شدة ھذه األزمة
وأحيلت الى وزارة الداخلية منذ ستة اشھر وال نزال بانتظار  للتنظيم المدني على ھذه القرارات

  . الموافقة الرسمية عليھا

القاضي بتخصيص موقف  ١١/١١/٢٠١٠بتاريخ  ١٤٥رقم اتخذ المجلس البلدي القرار كما 
  . اضافي لكل وحدة سكنية او تجارية تنشأ من بعد تاريخ ھذا القرار

  

  Parkmeterشرح مفصـّـل لموضوع  .٢
 

تاريخ  ٩٨ذ مجلس بلدية الحازمية القرار رقم اتخ
القاضي بالموافقة على عقد اتفاق بين بلدية  ٢٧/٤/٢٠١٢

الحازمية وھيئة ادارة السير من جھة أخرى لتركيب عدادات 
Park meter  في بعض شوارع البلدة من ضمن مشروع النقل

الحضري الذي ينفـذه مجلس اإلنماء واإلعمار، ويعمل الرئيس 
نھاء كافة األمور اإلدارية المتعلقة بھذا الموضوع، وذلك على ا

تلبية لمصلحة تجار البلدة بغية تــــأمين مواقف لزبائنھم، 
ً بعد ان قامت بلدية الحازمية بتأمين   Valetخصوصا

Parking  للمؤسسات التجارية مجاناً خالل موسم األعياد
وقد أثبتت ھذه الخطوة ) ٢٠١٢/٢٠١٣  - ٢٠١٢/  ٢٠١١(

ً بأن ھذه الخطوة . عن مدى جديتھا وفعاليتھا  Parkعلما
meter  تھدف الى تسھيل أمور المواطنين الحياتية اليومية دون
ً لمصلحة البلديةان يك ذا وبالتالي لن ينعكس ھ، ون ھدفھا ماديا

ً على مواقف السكان في األبنية السكنية وليس  الموضوع سلبا
ً للبلدية، انما يھدف الى تنظيم عملية التسوق برقي  ھدفه تجاريا

 .في شوارع البلدة
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 القصر البلدي والمؤدي الى جسر الباشا بعد اسباب ضيق الطريق  .٣

  . ھي طريق قديمة جداً، وكانت على ھذه الحال منذ عشرات السنين

قامت البلدية بعملية مدروسة إلستمالك العقارات بغية توسيع الطريق دون الحاق اي  ٢٠١١في العام 
  . ضرر باألبنية القائمة حالياً 

سوف يتم توسيع وصلة الطريق مع الطريق المؤدي من مفرق جسر الباشا ولغاية  ٢٠١٣في العام 
  . القصر البلدي

  :خطة العمل 

 . القصر البلديب مروراً ق نزلة مار روكس المؤدي من مفر الشارعتزفيت  −
 

القصر البلدي باتجاه طريق جسر الباشا على ان  بعد منالطريق  وصلة سوف يتم توسيع −
 ) نزوالً (يصار الى تحويله طريقاً باتجاه واحد 

  

كما ھو مبيّن في  لشق طريق جديدة  وتّم العملتّم استمالك قطعة ارض قبل سنتر سان روك،  −
من طريق جسر الباشا صعوداً باتجاه (باتجاه واحد كون في المستقبل الصور، على أن ت

 ).القصر البلدي
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SHOTCRETE  

 

 

 

 

 

 

 

   

مادة رمليّة يصار الى رشــّـھــا فوق حائط من الرمل بعد تركيب = شوتكريت 
  .شبك من الحديد منعاً لإلنھيارات

تعتمد بلدية الحازمية ھذه السياسةعلى طريق نيو مارت تقال الممتد من اول 
الزحيما ولغاية السد مروراً بقناطر زبيده األثرية رفعاً للضرر وتأميناً 

 للمصلحة  العامة
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  صيانة قناطر زبيده وجوانبھا

 

 

 

 

 

 

 

   

الذي قضى في  ١١/٤/٢٠١٣تاريخ  ٩٢اتخذ المجلس البلدي القرار رقم 
  : مادتـه األولى على ما يلي 

تنظيف جوانب قناطر زبيده بعرض الموافـــــــــــقــــــــــــة على عقد نفقة  لزوم 
ل ل   ١٩.٦٠٠.٠٠٠بقيمة   سسة بولس محسن التوالنيمؤ معمتر من كل جھة   ٢٠

بشأن اسعار تنظيف جوانب قناطر زبيدة  ) ألف ليرة لبنانية وستمائةتسعة عشر مليون (
متر من كل جھة مع ازالة الحشائش والطفيليات واألعشاب، خصوصاً  ٢٠بعرض 

  وان ھذه القناطر ھي رمز وشعار البلدة والبلدية
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  مستوعبات النفــــايــــــــــات في الحازمّيةصيانة 

 

 

 

 

 

 

 

   

  النظــافة من اإليمـــــــــــان 

الحازمية تھتم بالبيئة وتسعى جاھدة للحفاظ  ةألن النظافة من اإليمان، وألن بلدي
ات التي تليق على رونق البلدة وطبيعتھا الخضراء، وبالتالي تقديم افضل الخدم

تاريخ / ٥٨/بأبناء الحازمية والمستثمرين فيھا، اتخذ المجلس البلدي القرار رقم 
القاضي بالموافقة على صيانة مستوعبات النفايات والخيم التابعة لھا  ٢٦/٢/٢٠١٣

على رش المبيدات القاضي بالموافقة  ٢٥/٤/٢٠١٣تاريخ / ١٠٧/والقرار رقم 
  للحشرات الطائرة والزاحفة خصوصاً مع اقتراب حلول فصل الصيف
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  متفرقات سريعــة 
 

٢١   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  إنشاء فاصل مع رصيف وسط الطريق، بعد القصر البلدي لمنع توقف السيارات بصورة عشوائيّــة

 في وسط المستديرات ) رمز البلدية(تـّم غرس شجر زيتون كبير 

  األضرار الكھربائية التي خلفتھا العاصفة صيـانة 
  بداية السنة "  أولغـا " 

 انشاء جورة ضخمة للمولدات

  )تنفيذ مؤسسة كھرباء لبنان(
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  متفرقات سريعــة 
 

٢٢   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CARREFOUR -  CITY CENTER  

تّم افتتـاح ھذا المركز التجاري الضخم مع بداية شھر ايار ضمن النطاق اإلداري لبلدية الحازمية لنؤكد مرة جديدة حسن 
  !دارة التي ننتھجھا والتي تجتذب أھم وأضخم المستثمرين اإل

  عنوية والمادية ماضافة الى أھمية ھذا اإلستثمار ال 

ً  تتعاون اإلدارة   لتسھيل الحركةمع البلدية لفتح طرقات خاصة  حاليا

  بلغت كلفة شق الطرقات الحديثة أكثر من عشرة ماليين دوالر اميركي
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  متفرقات سريعــة 
 

٢٣  

  !سيتي سنتر خارج نطاق الجدل عقار 

  الجدل الذي طال مشكلة الحدود بين الحازمية وبعبدا بعد 

في (اذ الياس المر أصدر معالي وزير الداخلية والبلديات األست
/  ١٠٩٠يفيد بأن العقار  ٢/٣/٢٠٠٤مرسوماً بتاريخ ) حينه

  . بعبدا العقارية يقع ضمن حدود بلدية الحازمية

  

واحداً وتطبيقھا  الحدود النھائية لبلدية الحازمية  اعتمادويعتبر 
من اھم األعمال التي قام بھـا المجلس البلدي الحالي برئاسة 

  . السيد جـان الياس األسمر

بسبب العالقة المميّزة التي تربط رئيس 
المجلس البلدي في الحازمية مع القيّمين على 

  City Centerمشروع 

لتــأمين تـّم التـعـاون في ما بين اإلدارتين 
لھم األولويـّــة  وظـائف ألبناء الحـازمية ألنّ 

في استثمارت البلدية التي تسعى جاھدة 
  .لتأمينھا لما فيه المصلحة العـامة

التي  ٢/٣/٢٠٠٤تاريخ  ٢٠٧٨رقم احالة 
سيتي (بعبدا العقارية /  ١٠٩٠تفيد بأن العقار 

 واقع ضمن نطاق بلدية الحازمية) سنتر
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  متفرقات سريعــة 
 

٢٤   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  تصليح أحجار البوردير

  نزلة بنك بيبلوس

  ضرر من جراء العاصفةتصليح بالط التصوينة المت

  قناطر زبيده 

  تصليح ريكارات صرف صحي

  شارع مارت تقال: في الصورة 

  رفع ريكار الى مستوى الطريق

  شارع السفارة الليبية

  قرب محطة جبور

  انشاء رصيف وتبليطه 

  مارت تقال –شارع بيبلوس 
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٢٥ 
  النفقات   -التقرير المالي  

 

 

 

 

 

 

   

 ١٤٢.٧٨٣.٠٠٠ رواتب الموظفين
 ٧٤.٢٥٢.٠٠٠ اجور االجراء

المكافآت والتعويضات 
 ٤٥.٥٧١.٠٠٠ والتقديمات المختلفة

 ٩.٨٠٣.٠٠٠ اللوازم
يجار بدالت اال

 ١٠.٦١١.٠٠٠ والخدمات المشتركة
المخابرات الھاتفية 

 ٢.٤٦١.٠٠٠ والبريد والبرق
 ١١.٨٧٢.٠٠٠ نفقات ادارية اخرى

 ٤.٨٤٨.٠٠٠ التجھيزات
صيانة التجھيزات 

 ١٣.٢٧٨.٠٠٠ واالليات
 ٥.٧٤٠.٠٠٠ النظافة العامة

 ٩١٧.٠٠٠ مكافحة الحشرات
 ٧.١٠٨.٠٠٠ لوازم التنظيفات

 ١٥.٣٣١.٠٠٠ المحروقات
 ١.٩٥٠.٠٠٠بدالت استھالك الكھرباء

 ٢٠٦.٦١٩.٠٠٠ صيانة الطرق العامة
صيانة شبكات االنارة 

 ٢.٩٧٥.٠٠٠ العامة
 

إنشاء الطرق العامة واالرصفة 
 ١٥.٨٢٠.٠٠٠ واالقنية

 ٤٥.٦٤٤.٠٠٠ نفقات الدروس
 ٢٦.٧٥٠.٠٠٠ مساعدات المعوزين

 ٨.٥٠٠.٠٠٠ مساعدات االوقاف الخيرية
المساھمة في النشاطات 

 ١٢.٥٠٠.٠٠٠ االجتماعية
مساعدة الھيئات التي ال تتوخى 

 ٧.٩٧٥.٠٠٠ الربح
 ٢.١١٨.٠٠٠ االستقباالت

 ٣٢.٣٤٩.٠٠٠ االحتفاالت والمھرجانات
رسم الدعاوى واالحكام 

 ٦.٠٠٠.٠٠٠ والمصالحات واتعاب المحاماة
 ٣.٢٣٨.٠٠٠ نفقات التأمين

المصاريف االخرى غير 
 ٣.٤٩٦.٠٠٠ حوظةالمل

مجموع النفقات خالل الفصل 
١/٢٠١٣  

سبعمائة وعشرون مليون 
وخمسمائة وتسعة آالف ليرة 

 لبنانية ال غير

٧٢٠.٥٠٩.٠٠٠ 

 

ل ل  ١١.٦٤٦.٤١٥.٣٧٣بلغاً وقدره م ٢٠١٣- ٤-٣٠زمية كما في بلغ رصيد بلدية الحا  

وثالثمائة وثالثة وسبعون ليرة لبنانية  وستمائة وستة واربعون مليون واربعمائة وخمسة عشر الفاحد عشر مليار 
 ال غير
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٢٦ 
  الواردات    -التقرير المالي  

 

 

 

 ٤١.٨٢٦.٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية سكن
 ٢٠٦.٢١٨.٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية ، غير سكن

 ٥٧.٣٧٣.٠٠٠ رسم صيانة المجارير واالرصفة
رسم خاص على تجارة المواد القابلة لالشتعال 

 ٢.٧١٥.٠٠٠ واالنفجار
 ١٤٤.٠٠٠ رسم الترخيص لالعالن الدائم والمؤقت

 ٢٠.٠٠٠ سم الترخيص بإشغال االمالك العمومية البلديةر
 ١٨.٦٥٥.٠٠٠ رسم الترخيص بالبناء

 ٩٣٥.٠٠٠ رسم استعمال االمالك والمنشآت العامة للبلدية
 ١.٨٦٦.٠٠٠ لصالح التجھيزات%  ١٠رسم إنفاق في وجوه محددة 
 ٨٨١.٠٠٠ رسم إنشاء مجارير وارصفة
 ٦١٥.٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن الدائم

 ٣٦.٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن المؤقت
 ١٨٠.٠٠٠ رسم االستثمار الشغال االمالك العمومية البلدية

 ٧٠٠.٠٠٠ رسم االستثمار لمحالت ومحطات المحروقات السائلة
 ٣٦٨.٠٠٠ رسم اعطاء البيانات واالفادات والدروس الفنية

 ١.٦٧٢.٠٠٠ واردات ناتجة عن اشغال لحساب الغير
 ٢٧.٠٠٠ وغرامات تسوية مخالفات البناء رسوم

 ٣٠٣.٦٥٣.٠٠٠ عالوة على قيمة اجور المخابرات وبدل االشتراك
 ١٩.٠٧٤.٠٠٠ الغرامات 

 ٩٥.٠٠٠ رسم التعمير
 ٧٢.٠٠٠ رسم التعمير  -غرامة تأخير 

 ٣.٣٢٩.٠٠٠ ثمن دفتر شروط / محسومات الصرف من الخدمة 
  ١/٢٠١٣مجموع الوارادات خالل الفصل 
مائة واربعة وخمسون ستمائة وستون مليون واربع

 ٦٦٠.٤٥٤.٠٠٠ الف ليرة لبنانية ال غير
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٢٧ 
  جدول المعامالت اإلدارية

 

 

 

 

  

  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الصـــــــــــــــــــــــادرة
  المجموع  ٣/٢٠١٣  ٢/٢٠١٣  ٢٠١٣/  ١  

  ٦  ٢  ٢  ٢  محضر جلسة مجلس بلدي
  ٨٧  ٣٩  ٣٢  ١٦  قرارات مجلس بلدي

  ٥٩  ١٩  ٤  ٣٦  قرارات ادارية
  ٤٣  ٢٤  ٩  ١٠  معامالت صادرة الى الدوائر الرسمية 

  ـلـــــــــــــــــــــــفمخـــتـــ
 –تعاميم  –رسائل شكر  –دعوات  –طلبات 

  ٩٩  ٣٨  ٢٩  ٣٢  اعالنات –مراسالت  –انذارات 

  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الــــــــــــــــواردة
  المجموع  ٢٠١٣/  ٣  ٢٠١٣/ ٢  ٢٠١٣/  ١  

  ٤١٣  ١١٧  ١٤٤  ١٥٢  منجزة ومسلـّــمة: معامالت المواطنين 
  ١٢  ٤  ٥  ٣  قيد اإلنجاز: معامالت المواطنين

  ١  -  ١  -  رخص بناء
  ١  ١  -  -  رخص إسكان

  ٤٢  ١٧  ٤  ٢١  طلبات مساعدات اجتماعية
  ١٠٢  ٣٧  ٤٣  ٢٢  تعاميم واردة من الوزارات

  مـــــــــختــلــــــــــــــف 
 –مأذونيات  –مراسالت  –عرض اسعار 

  ٢٥٤  ١٠٩  ٧٤  ٧١  شكاوى وغيره–اعتراضات 

  عائلة  ٣٠=  عدد العائالت التي قدمت لھا مساعدات اجتماعية  

  ل ل    ٢٦.٧٥٠.٠٠٠=   قيمة المساعدات اإلفرادية   

  

  ل ل   ٨.٠٠٠.٠٠٠المساعدات التي قدمت الى جمعيات انسانية بلغت  

 المحرر جوزف النبي متوسطاً فريق العمل اإلداري ل ل    ١٨.٥٠٠.٠٠٠عايا البلدة بلغت  المساعدات التي قّدمت الى ر

كركور كريكوريان –جوني سنونو  –ايلي الغاوي  –ريتا لمع    
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٢٨  
  الشرطة 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 ( متواصلة للكشف على جميع المخالفات  إجراء دوريات •

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

  باإلضافة الى اتمام انجاز معامالت المواطنين لدى الدوائر الرسمية •
 . والوزارات المختصة 

  
  
 
  
  
  
  
  

  
  
 
 

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 (قمع المخالفات ويؤمن جميع المناسبات  •
 . تلبية اإلتصاالت الواردة من قبل المواطنين •
لغريبة عن البلدة، والسماح فقط قمع الدراجات النارية ا •

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 •
 

  مراقب الحراس سامي كركي وبعض عناصر جھاز الحراس في بلدية الحازمية

  الشرطة في بلدية الحازمية مسؤولو وبعض عناصر جھاز

 بجھودكم تبقى الحازمية آمنة ومحمية
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  منا وفينا بقلم المختار ايلي الغاوي

 

  ماروني/   ١٧٦ – ٦٧السجل  –آل صقر 
سليم جرجس : عائلتان ال يربط بينھما اي صلة قرابة

صقر وحنا عزيز صقر، سوف نسرد في ھذا التقرير 
مجيء سليم جرجس صقر الى الحازمية وفي عدد آخر 

  . نأتي على ذكر حنا عزيز صقر وقدومه الى الحازمية
  

من بلدة  سليم جرجس صقر
 –المنصورية  –الديشونية 

المتن، جاء الى الحازمية 
نھاية القرن التاسع عشر 
وعمل في األراضي الزراعية 
فضمنھا من آل تابت، ومن ثم 
ً وبنى عليھا  اشترى أرضا

  . مسكنه
تزّوج من السيدة رفقا رزق 

جرجس : هللا وله اربعة ابناء 
عبدو  –الياس  –بشاره  –

  صقر 
  

  لم يتزوجـا    سليم صقر جرجس وبشاره 
متزوج من السيدة املي كرم وله من  الياس سليم صقر 

  ولدان وثالث بنات : األبناء خمسة 
  متزوج وله اوالد       جوزف الياس صقر  
  متزوج وله اوالد   طانيوس الياس صقر  
  متزوجة ولھا اوالد   غاده الياس صقر  
  متزوجة ولھا اوالد  غيلدا الياس صقر   
  عازبة  س صقرجنان اليا  

  
متزوج من ابنة البلدة نھاد بولس  عبدو سليم صقر

  حنان  –نديم  –سليم : الغزال ولھما من األوالد ثالثة
 –متزوج وله اوالد     سليم عبدو صقر  

عضو مجلس بلدية  –مھندس وله عدة مشاريع عمرانية 
  . وناشط في الشأن العام ٢٠٠٤الحازمية منذ العام 

  . ج وله اوالدمتزو    نديم عبدو صقر  
  . متزوجة ولھا اوالد  حنان عبدو صقر  

  
 

  ماروني /  ٩السجل    -آل الخوري 
جاء سالم وفارس فرعون الخوري الى الحازمية من بلدة 

" البيارة"وسكنا حي  ١٩١٢الشوف عام  –كفرنيس 
  . وضمنا األراضي

س متزوج من السيدة شفيقة طنو سالم فرعون الخوري
 –نعيم  –الياس : الحباقي ولھما من األوالد خمسة

   أمين وبنت وحيدة جوزفين متزوجة من - طانيوس
  . آل األسمر

  
      )مھاجر( ١٩١١مواليد   الياس سالم الخوري

 ١٩١٧مواليد   نعيم سالم الخوري
متزوج من السيدة أليس كنعان وله 

 –ھدى  –فاديا : من األوالد أربعة
  . سالم –كوالت 

  
  

  كتور سالم نعيم الخوريالد  
متزوج من السيدة رندى اديب 

  . الحصني ولھما ولدان نعيم وناي
ھو اختصاصي جھاز ھضمي وله خدمات انسانية على 

  . كافة الصعد اإلجتماعية والطبية
  

متزوج من  ١٩١٩مواليد     أمين سالم الخوري
  السيدة آجيا البوشي ولھما من األوالد خمسة

تزوج وله ولدان امين م  سالم امين الخوري  
  جيمي  –

  عازب  غسان امين الخوري  
  متزوجات   تريز –سميرة  –سعاد   

  
متزوج من  ١٩٢٤مواليد   طانيوس الياس الخوري

  : السيدة جانيت شحود مستوك ولھما من األوالد خمسة
  متزوجان ولھما اوالد     جوزف والياس   
  عازبتان     جوسلين والھام  
  د متزوجة ولھا اوال      شادية  

  
  . متزوج وله بنات متزوجـات  فارس فرعون الخوري
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٣٠  
  الموظفون: اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

: يضّم إتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي ثالث بلديات 
/ تحويطة النھر/ بلدية الحازمية ، بلدية فرن الشباك 

  :عين الرمانة وبلدية الشياح ويتألف من أربعة أجھزة
  
  :الجھاز الھندسي ويشمل  - ١

المھندس عبدو : رئيس مكتب الجھاز الھندسي  -
 .فرج هللا 

 .مارك صليبا : المھندس  -
 .ربيع بو نجم : المساح  -

 
  :له صفة إستشارية ومن مھامه 

درس ملفات تراخيص البناء ومتابعة العمل  -
فيھا بجميع المراحل بدًء بتسجيلھا في نقابة 

مروراً بالمرحلة األولى من البناء  المھندسين
  .صول على رخصة اإلسكان النھائي حتى الح

الكشف على موقع البناء وعلى البناء من حيث  -
اإللتزام بالمساحات المرّخصة والتأّكد من 
قانونيّته ومن مطابقته لخرائط الترخيص 
واإلنتباه إلى أّن البناء واإلنشاءات ال يخالفان 

 .القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء 
شف فني يبيّن قيمة الرسوم إعداد جداول بالمساحات وك

المتوّجب دفعھا تمھيداً للحصول على رخصة اإلسكان 
  .النھائية

 
  :القسم اإلداري ويشمل  - ٢

 . الرا صابر : رئيس القسم اإلداري  -
 .روال سمعان : المحرر  -
 .ريھام سعود : مدخل المعلوماتية  -

 
يھتم بتنظيم العمل في اإلتحاد وتسجيل المعلومات 

 .داد أرشيف بملفات الرخصزينھا وإعوتخ
 

 
  :القسم المالي ويشمل  - ٣

 .ماريز نعمة : المحاسب  -
 .رامي عبّود : أمين الصندوق  -

 
  .يھتم بتنظيم المقبوضات والمدفوعات في اإلتحاد 

  : من مھام المحاسب
بجميع األمور المالية في اإلتحاد من حيث إعداد جداول بمعاشات  اإلھتمام -

 .الموظفين 
حجز اإلعتمادات وإعداد حواالت الصرف وتسجيل جميع الفواتير  -

 .والتدقيق فيھا 
  :  من مھام أمين الصندوق

 مسك سجل المدفوعات والمقبوضات وصرف جميع الحواالت  -
 

  :جھاز الشرطة  - ٤
 .شربل مسعد : الشرطي  -
 .إيلي ضو : الشرطي  -
 .الياس يمين : الشرطي  -

 
ھو ضابطة اإلتحاد وقد أنشْى للمحافظة على السالمة والراحة والصحة وتنفيذ 
قوانين وأنظمة وقرارات اإلتحاد المنوطة به ومعاونة دوائر اإلتحاد عند اإلقتضاء 
ومّد يد المساعدة لكل فرد وقت الخطر وھي تقوم بوظائفھا ضمن الصالحيات 

نوحة إليھا صراحةً في القوانين واألنظمة ويؤدي رجال ملممنوحة لإلتحاد وتلك الما
شرطة اإلتحاد خدمتھم عالنيّةً ويتحتّم عليھم أثناءھا أن يكونوا مرتدين ألبستھم 

  .الرسمية 
  :  من مھام ھذا الجھاز

 . التحقق ومنع مخالفات البناء دون إجازة  -
عمال البناء التي تجري بصورة معاونة اإلختصاصيين في التحقق من أ -

 .مخالفة لشروط اإلجازة 
 .ل عند ھدم األبنية واإلنشاءات المقرر ھدمھا احماية المھندسين والعمّ  -
تنفيذ المعامالت والمذكرات واألحكام والقرارات الصادرة بشؤون اإلتحاد  -

. 
 حفظ النظام داخل دار اإلتحاد  -
 .قمع التسول  -
 .جول في األماكن المحظّرة منع الباعة المتجولين من الت -

  

بعد إعطاء صورة شاملة عن اإلتحاد وعن أجھزته كافَةً ، ينبغي القول أن عمل 
اإلتحاد يستوحي المصلحة العامة والسھر على تطبيق القوانين واألنظمة دون أي 
 تجاوز أو مخالفة أو إھمال لكي يكون مثاالً يحتذى به إذ يضّم أشخاص كفوئين

 .  ،متفانين في عملھم وأصحاب إختصاص 
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٣١  
  الحديقة العـــامـــــــــــــــة

 

 

 

 

 

 

 

   

المجلس البلدي التصميم الجديد للحديقة العامة المنوي انشاؤھا على  تسلــّـم
، ومن المفترض ان تضم بحيرة قرب الملعب البلدي  ٢م ١٠.٠٠٠مساحة 

، ومساحات لممارسة Rivière Bétonnéeاصطناعية من الحجر الملّون 
رياضة المشي وركوب الدراجات الھوائية، ومكان مخصص للمھرجانات 

  . ووقف للسيارات، اضافة الى الملعب البلدي



 




