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 األعمال بغية تنفيذ وطبع هذا التقرير
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آتبت جريدة األنوار في عددها الصادر 
  :  المقال التالي١٧/٤/٢٠٠٩بتاريخ 

  
  ثقة الرأي العامبلدية الحازمية و

  
  . رعت البشر واهتمت بالحجر. آسبت محبة الناس، ونالت ثقة الرأي العام
  .عادت الى الماضي ونظرت الى المستقبل

  . عرضت اآلمال المعلقة عليها، وتعهدت تحقيقها قريبًا
  . انها بلدية الحازمية

  
  .لى االمامتتحدى اإلمكانات والظروف، وال تقف امام عقبة، بل تتجاوزها وتسير ا

عضاء المجلس، ما حققه وما ينوي أخوانه إختصر مجلس بلديتها برئاسة السيد جان األسمر وفي بيان مقتضب، إ
  .تحقيقه

يسعدها أن تستمر في العطاء، على غرار المجلس البلدي الذي يحتضنها هي وسواها من " دار الصياد"و
وهذا التعاون هو . عطاء اإلعالمي والثقافي واإلجتماعيالمؤسسات، لتكتمل الجهود الخاصة والعامة في بوتقة ال

  .سر نجاح مجلس بلدية الحازمية في بلورة العمل العام الذي تقوم به، في مشاريع الئقة وأعمال انمائية
  
  

في الثلث األول من العام الحالي، عمل مجلس بلدية الحازمية على اطالق اهتماماته المتنوعة في رعاية البيئة، 
  . مام بالمواقع األثرية والمشاريع اإلنسانيةواإلهت

تمام األعمال في إ واجهت البلدية صعوبات جّمة، لكنها تخطتها الواحدة تلو األخرى، وسعت الى ٢٠٠٨في العام 
سم البلدة عاليًا وساطعًا، وازداد الطلب على عقاراتها المبنية وغير ، وتلبية حاجات المواطنين، فبرز إالبنى التحتية

  . بنيةالم
وهكذا حافظت الحازمية على بريقها، وبقيت العاصمة اإلجتماعية للسياسيين وللسلك الديبلوماسي، آيف ال 
والحازمية هي جارة القصر الجمهوري في بعبدا، وتقع وسط دوحة وطنية للعيش المشترك بين مختلف أفراد 

  . النسيج اإلجتماعي وفي جوارها
  

، وآانت قرية صغيرة وأصبحت اآلن بلدة عامرة بالحياة، وأخذت تستقطب ١٩٦١تأسست بلدية الحازمية في العام 
  .  رخصة١٫٢٤٠ حوالي ٢٠٠٨أصحاب المشاريع العمرانية، وبلغ اجمالي عدد رخص البناء المعطاة لنهاية العام 

  . لبلدية الحازمية تقدير الرأي العام
  . مخوانه األعضاء تقدير الناس ومحبتهن األسمر وإولرئيسها جا

 . عمال، وما نعلقه عليهم من آمالأوعلينا واجب التعاون واإلشادة بما يقومون به من 

   من القلبشكرًا /       دار الصياد     
 شهــادة نعتز ونفخـر بهـــــــا 
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، وإحترامًا لقدسيـّـة الشهـادة، آّرمت بلدية الحـازمية إبنـهـا الشهيد "شعارنا الوفاء ونهجنا العطاء"

   .رمزي عيراني من خـالل إفتتــــاح شارع بإسمه في الذآرى السابعة إلستشهاده
  

الدآتور معالي وزير البيئة وحضور ، برعاية ٢١/٥/٢٠٠٩أقيـم هذا الحفل، يوم الخميس في 
  .وبحضور حشد من الفعاليات والرسميين و آهنة ومختاري وابنـاء البلدةطوني آرم 

  
رئيس اتحاد : وآـان من أبرز الحـاضرين

بلديات ساحل المتن الجنوبي األستاذ ريمون 
لحدت الدآتور  رئيس بلدية ا–سمعان 

 رئيس بلدية الشياح المهندس –انطوان آرم 
  رئيس بلدية عاريا -روالن رحال  

  المهندس بيار بجاني 
آمـا حضر المرشحين عن المقاعد النيابية 
في قضاء بعبدا، األستاذ إدمون غاريوس، 
الدآتور صالح حنين والدآتور الياس ابو 

  .عاصي
وإنضم أيضًا إلى الحضور منسق حزب 

لقوات اللبنانية في قضاء بعبدا األستاذ جان ا
أنطون، رئيس اقليم بعبدا الكتائبي األستاذ 
موريس األسمر ومفّوض حزب الوطنيين 

في قضاء بعبدا األستاذ سهيل طعمه، األحرار 
وعدد من فعاليات البلدة نذآر منهم رئيس 
وأعضاء رابطة آل العيراني، األستاذ ايلي 

، السيد جوزف ) زهمدير مدرسة اإللي(مسلم 
  ) ....رئيس لجنة تجار البلدة(خوري 

  
  ، تالهـا النشيد الوطني اللبنـاني وآلمة السيدةفل، مع آلمة ترحيبيــّـة بالحضوربداية الح

التي شكرت بلدية الحازمية بشخص رئيسها وأعضاء ) زوجة الشهيد(جسي رمزي العيراني 
هـا اآلن أصبحت تشعر أنـهـا بين أهلها وأن رمزي مجلسها البلدي على هذه المبادرة وأآـدت بأنـ
  . آان وسيبقى حيًا في ذآراه ومناضلته األبية

  

  المهندس رمزي عيراني/ إفتتاح شارع الشهيد 
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ممثل حـزب القوات وبعدهـا آلمة   

  اللبنانية، معالي الوزير الدآتور 
 الذي شّدد على أهمية هذا طوني آرم

الحفل الذي إتـخذ طابعـًا تكريميـّـًا بلديـّـــًا، 
اهات السياسية واإلنتخابية، متخطيـًا المت

  شـاآرًا جهود بلدية الحازمية 
  
  
  

 رئيس مجلس بلدية الحازمية السيد جان األسمرأما 
فقد أشـاد بصفات رمزي عيراني وبأهمية الشهادة 
وتقديم الذات ذبيحة على مذبحة اإلنفتاح والتعايش، 

الحازمية "آما أعلن أن . واشاد بصفات زوجة الشهيد
ة لجميع شهدائها من خالل تسمية إحدى ستبقى وفي

، "ساحة الشهداء: ساحات البلدة على إسمهم 
وتخصيص غابــة لهم تتـضمن اشجار  معمـّــرة 

  . لتخليد ذآراهم
  

 يعاونه لمونسينيور طوبيا ابي عادترأس تـالوة الصالة عن راحة نفس الشهيد رمزي العيراني ا
  . آهنة البلدة

 
 
 
 

    

  الدآتور طوني آرم يلقي آلمته–معالي الوزير 

 آلمة السيد جان الياس األسمر

 "شارع الشهيد المهندس رمزي عيراني"ازاحة الستار عن لوحة  آلمة السيدة جيسي رمزي عيراني

  نيالمهندس رمزي عيرا/ إفتتاح شارع الشهيد 
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 الحضور الرسمي 

 إزاحة الستار

 نظرة عامة

 أس الصالةالمونسينيور طوبيا ابي عاد يتر



 

  
  

  بلدّيـــة الحازمّيــــة
 ٧       ٢٠٠٩تقرر الفصل الثاني 

 الحازمية فوق القمم بهّمــة إبنها البار بسام صفير

  م٤٫٢٥٠على ارتفاع 

 في المخيم بعد العاصفة

 م٥٫١٦٧ارتفاع : اسم الحازمية على قمة آرارات 

   فيبسام مارون صفيربرعاية مجلس بلدية الحازمية، انطلق ابن البلدة       
  .لحازمية على قمة جبل آرارات في التاسع منها، متحديًا الجبال والقمم ليرفع اسم ٢٠٠٩ار  اي٧ 

      
       صفير، الذي شكر مجلس بلدية الحازمية بشخص رئيسه، على الدعم المادي والمعنوي، أمل 

...  ايفرست أن يحمل اسم بلدته عاليًا نحو قمة األرجنتين التي تعتبر األعلى في العالم وقريبًا قمة
 !فإلى الملتقى
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تـحـاد بلديـّــات سـاحل المتن الجنوبي إعقـد 
، جلسة في ١٢/٦/٢٠٠٩يوم الجمعة الواقع فيه 

  محافظ جبل لبنان القاضيسعادة مكتب 
انطوان سليمان، بحضوره وبرئاسة آبير السن 
األستاذ ريمون سمعان رئيس مجلس بلدية فرن 

  الشباك ورئيس اإلتحاد، 
وقد جرى انتخاب السيد جان الياس األسمر 
باإلجماع لمنصب نائب رئيس اتحاد بلديات ساحل 

 . قضاء بعبدا-المتن الجنوبي  
 

  .حتفاًال رمزيًا في دار البلدية إ وسيدات البلدةأعضاء المجلس البلديبعض للمناسبة أقام 
  : الكلمة التاليةسيلفيا دعيبس ألقت السيدة 

  
  
  

 
 
 
 
 

    

  اإلتحادنيابة رئاسة /  الحازمية 

نـاجح في ... رجـل قرار ... عصـامي هو 
  فكره وعمله 

يمتاز بديناميكية الفتـة، جعلت منه رائدًا في 
  العمل اإلجتماعي والبلدي 

انــه رئيس هذا المجلس ... تعرفونه جميعكم 
  البلدي 

  انه جان الياس األسمر
  ... المقدام ... الكبير ... النبيل 

  وماذا أقول بعد؟ 
  

 بالتطّور ويسعى لجعل الحازمية دّرة يهتم
  المناطق الساحلية، 

  تضامنـّــا معه وحققنـا الحلم الكبير 
انطلق عاليًا، أصبح نائبًا لرئيس اتحاد بلديات 

  ساحل المتن الجنوبي، 
... ذ نهنئه على هذا المنصب الجديد إاننا 

  ...مبروك 
  

إال أننا نراه صغيرًا على حجم انجازاته 
ن أفق جان األسمر رحب وطموحاته أل

  .وواسع ويستحق أعلى المراآز
  

  
تعددت اهتماماتـه فرأينا الحازمية تتــألق 
في بناها التحتية وأبنيتـهـا الجديدة 
وشوارعها األنيقة وآأنها تلبس أجمل 

  حالها لتليق بأبنائها وزوارها، 
  

من الشق العملي الذي لمع فيه، الى الشق 
زءًا آبيرًا من اإلنساني الذي يصب فيه ج

  اهتماماته، 
يعمل عزيزنا جـان على تحسين 
األوضاع اإلقتصادية للعائالت التي تمر 
بضائقات مالية، طبعًا ضمن الممكن 
والمتاح، ليكون مجتمع الحازمية من 

  . أفضل المجتمعات علمًا وثقافة وأدبًا
  

صدقًا أقول، ال خوف على حازميتـنـا ما 
 ل دام فيهـا رجـال آبار أمثا

  .جان األسمر
  

  ... عشتـم 
  تألقت الحـازمية فخرًا بإبنـهـا البار 

 عاش لبنـان 
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  : على هذه المبادرة، متوجهًا بالكلمة التالية، السيدة سيلفيا دعيبسشكررئيس المجلس البلدي
  

فوجئـــت بمبادرتــكم اللطيفة، اآليلـة الى   
تنظيم احتفال مميــّــز في بلدية الحازمية، على 

  ،٢٢/٦/٢٠٠٩هامش جلسة المجلس البلدي في 
بلديات ساحل لمنـاسبة انتخابي نائبًا لرئيس اتـحـاد 

  المتن الجنوبي، 
   . . .   لجهودآمشكـرًا

  
 نيقعرفتـكم دومـًا في طليعة الريادة، سبـّـــا  

 لقاؤنا بكم في تنظيم اإلجتمـاعّيـــات الالئقة، فجـاء
 على وبالزمالء اعضاء المجلس البلدي والمخاتير،

  . قدر عـالٍ  من الرقي، آعـادتـكم
  

 المنـاسبة، من القلب الى القلب، بعربون محبة وتـقديـــر،  كم في هذهإلينـتــوجــّــه   
  . وبتحيــّـة إآبار ألنـكم تزيـّــنون هذا المجلس

  
  
  
  
  

    

ألقى عضو المجلس وتعبيرًا عن هذه الفرحة، 
  :البلدي السيد انطوان مونس الكلمة التالية

  
  قطعة أرض في حلم آبير الحازمية 

  حلمنا بها جميلة فجـمـّــلت
  حلمنا بها الثقافة فكشفت عن المعالم األثرية 

  حلمنا بها مشجـّــرة، فشجـــّــرت 
  حلمنا بها الضيعة، فتجاوبت وأبقت روح الضيعة قائمة 

سجمة، فإنسجمت مع آل من ساهم وشارك حلمنا بها من
  هذا الحلم) ولو القسم الصغير من(لترجمة معالم 

بفضل المجهود الكبير ) الحازمية(نحن واثقون من أنها 
الذي يبذله المجلس البلدي برئاسة وإرشادات األستاذ 
جــــان الياس األسمر ستصل الى ملء الكثير الكثير من 

 .طموحاتها
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  التـحضير :  المرحلة األولى       -التــزفيت    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

    

  االشغــال /   تقرير  

  حـاتم–طلعة شيبان   قرب سوبرمارآت مالك–مارت تقال / برش الحفر وتحضيرها للتزفيت 

   تجاه القصر البلدي- نزلة مار روآز



 

  
  

  بلدّيـــة الحازمّيــــة
 ١١       ٢٠٠٩تقرر الفصل الثاني 

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فلش الزفت : المرحلة الثانية التــزفيت    
 

     قرب سنتر مالط-ساحة الحازمية   

    أول النزلة -طريق محطة جبور  

  قرب محالت مالك –ساحة مارت تقال 

 حدل الزفت في ساحة الحازمية 
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  فلش الزفت : المرحلة الثانية التــزفيت    
 

  ووزارة األشغال بين محطة الجيش

 قرب محطة الجيش

 "أبي عاد " قرب محالت 

 قرب مستديرة تلفزيون لبنان

 نزلة مار روآز
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  بين الزحيما والقصر البلدي    :طريق جديد
 

 نزلة باسيل تجاه القصر البلدي

 قبل التزفيت

 فلش الزفت 

 توسيع + حافات
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   وسكانهازهور تليق بأبناء البلدةالمستديرات    
 

 ري وصيانة 

 تنظيف مستديرة دعيبس

 المستديرة بعد الصيانة 



 

  
  

  بلدّيـــة الحازمّيــــة
 ١٥       ٢٠٠٩تقرر الفصل الثاني 

  
  
  األمالك العامة قرب شرآة سنا:  المكان

  
  
  
  
  
  

 الصادر بتاريخ ٤٨١بموجب المرسوم رقم 
   تـّم الـتـرخيص لبلديـّـة الحـازمية ٢٠/٤/١٩٨٣

من مجرى نهر بيروت، والبالغة مساحتها المكونة ثالثة أقسام من األمالك العمومية النهرية "بإشغـال 
  " ستة آالف واثنين وثالثين مترًا مربعًا/ ٢م٦٠٣٢/اإلجمالية 

  .  األرض وتحضيرها لتصبح ملعبًا لكرة القدمطيحتعمل البلدية حاليًا على تس
  
  

      
  

  
  

    

   مؤقتتحضير إلنشاء ملعب آرة قدم
 

 أعمال تسويـة األرض

 إزالة الردم 

 بداية نهاية األعمال 
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 ١٦       ٢٠٠٩تقرر الفصل الثاني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  
  
  
  
  
  

  . . .  التشجير  
 

 بالتراآتور وفالحة ذيبتنظيف، تش : األمالك النهرية قرب شرآة سنـا /  الغـابة   

 قبــل الـفالحة

 شجرة الزيتون في المستديرات 

 نقل أشجار الزيتون تمهيدًا لغرسها
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 ١٧       ٢٠٠٩تقرر الفصل الثاني 

  
  
  يرة الرئيس جورج الفغالي مستد/   طلعة مارت تقال - الزفت منإنشاء مطب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فلش  وحدل الزفت

 قص الزفت 

 مارت تقال / تصليح سقف سكر مياه ضخم  

    مارت تقال - لتصريف مياه األمطار  فتحةتـصليح 

    ١  - صيـانة وأعمال مختلفة  
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 ١٨       ٢٠٠٩تقرر الفصل الثاني 

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

    

  ٢  -لفة   صيـانة وأعمال مخت
 

  الزحيما- حافاتحفر لترآيب 

  بعد إزالة الكوخترميم الجدار قرب فرنسبنك وإعادة طالئه

  تبديل وإستحداث وصلة مجرور
  قرب محالت ورده

 رصيف سنتر مار الياس/ تبليط  



 

  
  

  بلدّيـــة الحازمّيــــة
 ١٩       ٢٠٠٩تقرر الفصل الثاني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عشاء وقف رعية مار روآز



 

  
  

  بلدّيـــة الحازمّيــــة
 ٢٠       ٢٠٠٩تقرر الفصل الثاني 

زيارات عائليـّــة
  

  
لمناسبة عيد الفصح المجيد، قام رئيس 
المجلس البلدي يرافقه بعض من السادة 
األعضاء ومختاري البلدة بزيارات 

  . ولقاءات مع أبناء البلدة للمعايدة
  

ت بوتيرة متصاعدة، إلى بدأت هذه الزيارا
أن توقفت خالل اإلنتخابات النيابية 
وعادت فـتـكثفت بدءًا من منتصف شهر 

  .  حزيران
  

  
الطابع العائلي الذي اتخذته هذه فيها آان الفتًا 

الزيارات والوعد بأن تستمر وتتكثف لتشمل جميع 
ابناء الحازمية للوقوف على آرائهم ومشاآلهم 

طلعاتهم وخصوصًا وللتعرف عن آثب على ت
  . جيل الشباب

  
  
  
  

من هنا إنبثقت فكرة إحيـاء لقاء يجمع شباب 
الحـازمية لتفعيل سبل التواصل ولبّث روح 

 العمل فعليًا تاإلنتماء للبلدة والعائلة، وقد بدأ
لجنة من شباب البلدة، على تنظيم هذا اللقاء 

ألننـــا خالل شهر أيلول تحت عنوان ، المزمع
 ! ألنــنـا ننــتـمي .. .نهتــم 

 لقاء عائلة أبو صافي 

 لقاء عائلة حـاتم 

  ... ستقبلنا خير إستقبال شكرًا من القلب لكل من فتح لنا باب داره وقلبه وإ
  نعدآم ببذل اقصى الجهود لنبقى على مستوى تطلعاتكم 

  

  جـان الياس األسمر          



 

  
  

  بلدّيـــة الحازمّيــــة
 ٢١       ٢٠٠٩تقرر الفصل الثاني 

تعقد هذه اإلجتماعات بتوجيهات  رئيس 
المجلس البلدي، وبشكل دوري للمحافظة على 

ولتأمين أفضل الخدمات للمواطنيناإلنضباط   

 مراقب الحراس سامي آرآي 
 يترأس إجتماعًا للعناصر 

 
  

ـاون     ل يتـع ـاعات اللي ـالل س ـاز عخ ر جه راسناص   الح
  .الحـازميـّــةلنشر الطمأنينة والراحة واألمـان في 

  
ع  يقوم جهـاز الحراس  بدوريـــّـات تغطي             شوارع   جمي

دة،  دءًاالبل سادسة   ب ى ال سـاء وحت سـابعة م سـاعة ال ن ال  م
ى    مراقبة األمن، وآل من يدخل     صباحـًا، بحيث يصـار إلى     إل

دة  رج منالبل ـا ويخ الك ه ى األم ـاظ عل ى الحف ـافة إل ، إض
  . العـامة والخـاصة

 
 
 
 
 
 

ـة         ١٠٠  حوالي توقيف    دون أوراق ثبوتيـّــــــــــــــــــــــــــ  وتوقيف    دراجة نارية مخالفة ب
 . جراء بحقـهمأصحاب هذه الدراجات وإجراء ما تفرضه القوانين المرعية اإل

 
التــأآد بشكل دوري من أوراق وهويات عمـّــال ورش البنـاء وإلزامهم التواجد ضمن نطاق               

 . أوراقًا ثبوتيةونالورش خـالل الفترة المسائيـّــــــــــــــــــــــــــة، وتوقيف من ال يحمل
 

يس منتصف الليل لمنـاسبة عيد     اد، وقد مداورةالقداديس المسـائيـّـــــــــة   الحراسة أثناء   تـأمين   
  لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويمين الشرقي والغربيلمجيدالفصح ا

 
 .تكثيف الدوريات والتنسيق مع القوى األمنية لمطـاردة المشتبه بهم 

 
ـات تحصل      محاوالت سرقة عدة  أفشل جهاز الحراس      اآلداب ومخـالفـ ة ب ال مخل ، وقمع أعم

 . بلدةليًال ضمن نطاق ال
 

از الحراس     رغم بعض المالحظات حول آيفية ونوعية  اآلداء ي           هعناصر وتلقى مسؤول جه
ا   من رئيس وأعضاء المجلس البلدي    خصوصًا  ، و تهاني شخصيات وفعاليات في الحازمية      لم

  .من جهود مثمرةالحراس يبذلوه 

تقرير/              جهاز الحراس  



 

  
  

  بلدّيـــة الحازمّيــــة
 ٢٢       ٢٠٠٩تقرر الفصل الثاني 

المعاون سرآيس روفائيل والمعاون الياس 
 القهوجي وسط عناصر جهاز الشرطة

  
  
: ةمألوفـام جهاز الشرطة خالل هذا الفصـل، بمهامه القـــ

 الشوارع والساحات العامة واثناء اشغال لين السير في آتــــــأم
 في بعض شوارع )مياه، آهرباء وهاتف (واعمال البنى التحتية

 جميعالبلدة، إضافة الى تـــأمين دوريات متواصلة للكشف على 
سير، بناء، ترميم في بعض الشقق، ومخالفات في (المخالفات 

  ... ) . م وجود ترخيص الورش لعدم توفير الحماية العامة او لعد
 

  :شرطة بمـا يليآمــــــــــا  قـام المسؤولون والعناصر في جهاز ال
  
 .معاملة عائدة للمواطنين وللبلدية في الدوائر الرسمية المختصة  ٥٢٥إنـجـاز  
ئر  في الدوام سواء في دار البلدية أمسجلة لدى البلدية وانهائهاال تمعامالمختلف الإتـمـام الكشف على  

 .  واعادتها الى مكتب امانة السر في البلدية الرسمية المختصة،
:  اآلحـاد ، والتـواجد الدائم  لتــأمين جميع المناسبات  أثنـاء قداديسأمام آنائس البلدة اسة حرتــأمين 

 ...أعيـــاد أفراح، مـآتـم،قداديس، 
  

 : ـــــــــةإضـافـــــــــــــة إلى تــأمين األعمال التــاليـــــــــ
 . توزيع التقرير الفصلي   

 .توزيع تكاليف الى المواطنين  

  شوارع البلدة جميعتأمين الحفريات في  

 . المنطقة ل أنحـاءمواآبة شرآة يونيمار لرّش المبيدات في آ 

  . لتقيد بشروط النظافة والسالمة العامة  لزامها ادوريات ومتابعة اعمال الورش قيد االنجاز إل 

 .زالتها من شوارع البلدة ضرورة إبالغ اصحاب السيارات القديمة ب المنطقة إللت في آدوريا 

  . عند اإلزدحام الخـانقتأمين السير على المفارق  

  . تأمين المناسبات التي تقوم البلدية بتنظيمها 

  . تأمين حفريات الكهرباء والمياه 

 آافةواألفران والمالحم متاجر حملة على ال 

  .شروط النظافة العـامةللتقيــّـد ب

نعتذر عن التقصير اذا وجد ونعاهدآم 
.بتفعيل العمل قدر اإلمكانيات المتاحة

 جهاز الشرطة/   تقرير  

إجتماعات دورية لتفعيل 
 وتحسينه العمل



 

  
  

  بلدّيـــة الحازمّيــــة
 ٢٣       ٢٠٠٩تقرر الفصل الثاني 

  
  
  
  

تتـضـافر جهود الموظفين واإلداريين في بلديـّــة الحـازمية لتلبية المواطنين 
   من العام الثاني شهد الفصل بأفضل وأسرع طريقة ممكنـــــــــــــــــــة، وقـد 

  :الحرآة التـاليـــــــــــــــة ٢٠٠٩
  
  

  ٢٠٠٩ * األول الفصـل
  الصــــــــــــــــــادر

  المجموع  حزيران  ايار  نيسان

  ٢٩  ١٤  ٥  ١٠  قرارت إداريـّــــــــــــــــة

  ٣  ١  ١  ١  محضر جلسـة مجلس بلدي

  ٥٦  ٢٢  ١٧  ١٧  قرارات مجلس بلدي

  ٤٦  ١٨  ١٢  ١٦  معامالت إلى الدوائر الرسميــّـة
  مختلف

  ٨٢  ٣٢  ١٧  ٣٣  ) إعالنات- إنذارات  –  تعاميم - رسائل – دعوات –طلبات (

  
  

  الــــــــــــــــــــوارد   ٢٠٠٩ * األول الفصـل
  المجموع  حزيران  ايار   نيسان

  ٢٦١  ٦٠  ٩٦  ١٠٥   مسلــّـمةومنجزة : معامالت المواطنين 
  ١٦  ٥  ٢  ٩  قيد اإلنجـاز: معـامالت المواطنين 

  ٦٣  ١٦  ٢٢  ٢٥  م واردة من الوزارات والمحافظـة تعامي
  ٤٠  ٧  ١٦  ١٧  طلبات مساعدات مرضية 

  ٢٣  ١١  ٤  ٨  رخص بنـاء 
  ٩  ٤  ٥  -  رخص إسكان

  مختلف 
 – معامالت مالية – دعوات – مراسالت –عروض أسعار (

  ) شكاوى– اعتراضات –ت امأذوني
١١٤  ٢٨  ٤٢  ٤٤  

 التقرير اإلداري
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 ٢٤       ٢٠٠٩تقرر الفصل الثاني 

  
  
  
  

  شغال المنفذةاأل  المتعهد  التـاريخ  القرار  الجلسة
  شراء زفت وبحص وفلش لترقيع الحفر  بيار ابو حبيب. م  ١٤/٤/٢٠٠٩  ٥٧  الرابعـة

     ل ل ١٩٫٥٧٥٫٠٠٠  المبـــــــــــــلغ

تصحيح وتزفيت الطريق من العقار   بيار ابو حبيب. م  ٤/٥/٢٠٠٩  ٦٣  الخـامســـة
  /٥٠٨٩/حتى العقار / ٢٨٠٨/

   ل ل    ١٩٫٩٦٢٫٠٠٠  المبـــــــــــــلغ
  مكـافحة الحشرات والقوارض  شرآة يونيمار  ٤/٥/٢٠٠٩  ٦٤  الخـامســـة

      ل ل ١٩٫٢٥٠٫٠٠٠  المبـــــــــــــلغ

تأمين ألبسة صيفية لعناصر الشرطة   جان بيار الغاوي   ٢٥/٥/٢٠٠٩  ٧٥  السـادســة
  والحراس التي تكسى على حساب البلدية

  ل     ل ١١٫٧٢٠٫٠٠٠  المبـــــــــــــلغ
  شراء زفت مع تزفيت  بيار ابو حبيب. م  ٢٥/٥/٢٠٠٩  ٧٩  السـادســة

       ل ل ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  المبـــــــــــــلغ

المبالغ اإلجمالية لألشغال المنفذة من قبل الغير خالل الفصل الثاني 
      ل ل ٩٠٫٥٠٧٫٠٠٠  ٢٠٠٩من العام 

   . .. .لتبقى الحـازمية منـارة لبلدات سـاحل المتن الجنوبي 
  
  
  
  
  

بضرورة تقديم يد العون للعائالت التي تمر بضائقة مادية في البلدة، إيمانًا منهـا 
ولمختلف الجمعيات، قدم مجلس بلدية الحازمية خالل األشهر الستة األولى من العام 

  :  المبلغ التالي٢٠٠٩
  

    ل ل١٧٨٫١٠٠٫٠٠٠
مئة وثمانية وسبعون مليون ومئة ألف ليرة لبنانية

 األعمال المنفذة من قبل الغير

 داتــــــــــاعـــــــالمس



 

  
  

  بلدّيـــة الحازمّيــــة
 ٢٥       ٢٠٠٩تقرر الفصل الثاني 

  
  
  
  

  الــــــــــــــــواردات
    

     ل ل ١٩٫٣٨٠٫٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية سكن
    ل ل   ٤٥٫٤٦٩٫٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية ، غير سكن

      ل ل ١٣٫٧٧٢٫٠٠٠ رسم صيانة المجارير واالرصفة
           ل ل ٢٠٠٫٠٠٠ رسم خاص على تجارة المواد القابلة لالشتعال واالنفجار

        ل ل ١٫٢٠٠٫٠٠٠ رسم الترخيص لالعالن الدائم والمؤقت
    ل ل١٢٩٫٧٤٩٫٠٠٠ لصالح التجهيزات % ١٠رسم إنفاق في وجوه محددة 

           ل ل١٧٤٫٠٠٠ رسم تصوينة
           ل ل ١٠٨٫٠٠٠ رسم الترميم

    ل ل   ٦٠٫٣٨٤٫٠٠٠ رسم إنشاء مجارير وارصفة
        ل ل١٫٤٨٥٫٠٠٠ رسم المرآب

           ل ل ٩٦٥٫٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن الدائم
      ل ل٥٤٫٠٨٨٫٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن المؤقت

      ل ل ٤٠٫٩٢٦٫٠٠٠ رسم االستثمار الشغال االمالك العمومية البلدية
           ل ل٧٠٠٫٠٠٠ رسم االستثمار لمحالت ومحطات المحروقات السائلة

           ل ل٢٧٢٫٠٠٠ ء البيانات واالفادات والدروس الفنيةرسم اعطا
    ل ل١٠٥٫٦٧٦٫٠٠٠ عالوة على قيمة اجور المخابرات وبدل االشتراك

        ل ل ٥٫٩٤٤٫٠٠٠ الغرامات
        ل ل ٢٫٥١٠٫٠٠٠ سائر العائدات غير الملحوظة

        ل ل ٥٫٦٢٨٫٠٠٠ رسم التعمير وغرامتة التعمير 

    ل ل٤٨٨٫٦٣٠٫٠٠٠ ٢٠٠٩الفصل الثاني  ع واردات مجمو
  
  
  

 الـــتــقرير المــالي



 

  
  

  بلدّيـــة الحازمّيــــة
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 النفــــــــــقـــات

رئيس ونائب ( تعويضات الرئاسة 
    ل ل ١٣٫٥٠٠٫٠٠٠ )ثالثة اشهررئيس عن ال

    ل ل٨٠٫٤٢٢٫٠٠٠ رواتب الموظفين

    ل ل ٧٩٫٠١٦٫٠٠٠ اجور االجراء
المكافآت والتعويضات والتقديمات 

  ل ل٣٠٧٫٣٤٥٫٠٠٠ المختلفة

      ل ل ٧٫٩٥٣٫٠٠٠ اللوازم

    ل ل ١٢٫٣١٢٫٠٠٠ المالبس

  ل ل     ٢٫٦٤٠٫٠٠٠ بدالت االيجار والخدمات المشترآة

      ل ل ٤٫٦٠١٫٠٠٠ المخابرات الهاتفية والبريد والبرق

    ل ل٢٣٫٥٢٦٫٠٠٠ نفقات ادارية اخرى

      ل ل٤٫٠٧٨٫٠٠٠ التجهيزات

      ل ل٦٫٧٢٣٫٠٠٠ صيانة التجهيزات واالليات

      ل ل ٢٫٦٠٦٫٠٠٠ النظافة العامة

      ل ل ٦٫٧٢٩٫٠٠٠ شراء االليات

         ل ل ٧٤٧٫٠٠٠ مكافحة الحشرات

      ل ل  ١٫٠٤٦٫٠٠٠ لوازم التنظيفات

    ل ل ١٥٫٢٣٢٫٠٠٠ المحروقات

      ل ل ١٫١٩٤٫٠٠٠ بدالت استهالك الكهرباء

      ل ل ١٫٣٧٦٫٠٠٠ بدالت اشتراك المياه

  ل ل ١٣٣٫٢٦٨٫٠٠٠ صيانة الطرق العامة

      ل ل ١٫٥٤١٫٠٠٠ صيانة شبكة المياه

       ل ل ٧٫٦٤٥٫٠٠٠ نارة العامةصيانة شبكات اال

       ل ل ٤٫٧٢٦٫٠٠٠ إنشاء المباني
إنشاء الطرق العامة واالرصفة 

     ل ل ٥٨٫٨٢٢٫٠٠٠ واالقنية

       ل ل ٣٫١١٩٫٠٠٠ إنشاء الحدائق

       ل ل ٣٫٣٣٩٫٠٠٠ نفقات الدروس

     ل ل ٦٧٫١٠٠٫٠٠٠ مساعدات المعوزين
 

     ل ل ٢٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ةمساعدات االوقاف الخيري
المساهمة في النشاطات 

       ل ل ٩٫٥٠٠٫٠٠٠ الرياضية
المساهمة في النشاطات 

     ل ل ٨٫٠٠٠٫٠٠٠ االجتماعية

     ل ل ١٫٨٤٨٫٠٠٠ االستقباالت

   ل ل ١٣٫٩٧١٫٠٠٠ االحتفاالت والمهرجانات
رسم الدعاوى واالحكام 

والمصالحات واتعاب 
   ل ل    ١٫٤٩٥٫٠٠٠ المحاماة

      ل ل ٢٫٨٩٤٫٠٠٠ نفقات التأمين
المصاريف االخرى غير 

      ل ل ١٫٧٠٤٫٠٠٠ الملحوظة

      ل ل ١٫٠٨٠٫٠٠٠ خارج الموازنة

مجموع النفقات 
خالل الفصل الثاني 

٢٠٠٩ 
  ل ل٩١٧٫٠٩٨٫٠٠٠

 

  رصيد بلدية الحازمية في مصرف لبنان 
 = ٣٠/٦/٢٠٠٩آما في 

     ل ل ٣٫٧٠٤٫٧٨٤٫٠٣٠
ثالثة مليارات سبعمائة وأربعة ماليين وسبعمائة وأربعة 

  وثمانون ألف وثالثون ليرة لبنانية



 

  
  

  بلدّيـــة الحازمّيــــة
 ٢٧       ٢٠٠٩تقرر الفصل الثاني 

  
  
  

لمناسبة العيد األربعين لتأسيس هذه الجمعية، توجهت رئيستها السيدة سيمون عيراني 
  :بالكلمة التالية

  تـُـــعرف السيدات بنعمة األمومة المتمثلة بالعطاء، وببذل الذات 
  والمحبة الخالصة دون منـّــة، وآلها صفات ضرورية لعمل الخير، 

وتـُــصادف ذآرى تأسيس جمعيتنا يوم عيد األب ، العمود الفقري 
  . لألسرة والمثل األعلى ألبنائه

 بالدعم المادي لتبقى فما أجملها مناسبة، يذوب فيها الدعم المعنوي
أُسرنـا متراصة ومجتمعة ولتبقى الحازمية نموذجًا يحتذى به في 

  . المجتمع اللبناني
  وبذلـك نكون قد حققنـا أولى أهدافنـا أي شعـار جمعيتـنـا 

Ensemble nous réussirons ...  معـــًا ننجح!  
  

أراد األب الراحل الياس خليل أن يزيـّــن 
ة تــُــعنى بالشأن العام، الحازمية بجمعي

فتعاون مع باقة من سيدات البلدة وأنشئت 
الجمعية الخيرية للسيدات بقيادة الفاضالت 
لطفية عيراني، ماري فغالي، ماري نجيم 

  . وعايدة الحاج
  . ١٩٦٩آـان ذلك في العـام 

اتفقت السيدات على العطاء فكّن النواة 
الصالحة لجمعيتـنـا التي تعني بمعالجة 
الضائقة اإلقتصادية لبعض أبناء وسكان 

  . بلدتنا الحبيبة
  

وهنا ال بد من التشديد على أهمية الماضي في صناعة الحاضر وإستشراف المستقبل، 
  . فمضت أربعة عقود إرتكزنا خاللها على قدوة من سبقنا في عمل الخير

 نتلقاها من استمرت هذه الجمعية، فكبرت بكم وبأصدقائها وبالمساهمات السخية التي
أناس نعزهم ونقدرهم، وفي بعض األحيان من أشخاص ال نعرفهم ألنهم يطلبون أن يبقوا 

  . محجوبين عن األنظار
  .منهم نتعلم التواضع وثقافة المشارآة

  

    الحازمية- الجمعية الخيرية للسيدات 

  ميرا -ده الحاج    عاي- ارليت نجيم   -   اميلي مزهر  -سيمون عيراني   
    حنان صادق-  لطفية عيراني  -   -صهيون 

 سيمون عيرانيالسيدة 



 

  
  

  بلدّيـــة الحازمّيــــة
 ٢٨       ٢٠٠٩تقرر الفصل الثاني 

  
  
  

  : يعرف الكثيرون نشاطاتنـا ، ولكن اسمحوا لي بتعداد البعض منهـا
  

ة واجتماعية  العائالت التي تمر بضائقة اقتصادي:أوًال
على سبيل المثال العجزة، اليتيم الذي تسعى والدته 
إليجاد عمل الئق لتبقيه تحت جناحها، المعاقين الذين 

  . يالزمون بيوتهم وغيرهم الكثير
تتنوع مساعداتنا لهم بين تقديمات مادية تبلغ سنويًا 
مبلغًا إجماليًا نحو أربعين مليون ليرة، وأآثر، 

 أفراد هذه العائالت إلى خصوصًا عند دخول أحد
  المستشفى، 

وبين تقديمات عينية من مواد غذائية وإعانات 
  . مختلفة

  
  

ألننا نؤمن بضرورة العلم وبأهمية المعرفة،   :ثانيًا
نمد يد العون والمساعدة إلى بعض تالميذ مدرسة 
مار روآز وفقًا للحاجات اإلجتماعية، فتقدم جمعيتنا 

يصل إلى نحو عشرة ماليين قسمًا آبيرًا من أقساطهم 
  .ليرة لبنانية سنويًا

ولم نكتف بهذا القدر، بل نهتم أيضًا بدعم اإلدارة 
ية معنويًا وعينيًا وبصيانة مبنى موالهيئة التعلي

من طالء وبناء متكآت وأعمال : المدرسة عند الحاجة
آهربائية وما سوى ذلك، وقد بلغ إجمالي هذه 

   ٢٠٠٨في العام $ ١١٫٨٠٠المساهمة 
  

  أصدقـائي األحبـاء، 
  نستمر بدعمكم وبجهودآم الدؤوبة، بكم نفتخر، ومعكم نعمل للمحافظة على الكرامات والعائالت 

  وننجح ... ونستمر ... سوف نبقى ... معًا نجحنا طوال هذه السنوات، ومعًا 
  

دية الحازمية والسادة وهنا ال بد أن أتوجه بكلمة شكر من القلب الى السيد جان األسمر رئيس مجلس بل
لدي على الدعم الدائم لجمعيتنـا ومختاري البلدة اللذين ننسق معهم في شأن الزمالء أعضاء المجلس الب
  .احتياجـات بعض العائالت

  .معهم وبدعمهم نكبر ونقدم الدعم لكل من يمر بضائقة لنبقي العوز بعيدًا عن أهلنا

   - الرئيس جورج الفغالي - عايده الحاج  - لطفية عيراني 
 وتبدو في الصورة سهام الجميل - ماري جورج الفغالي 

  سيمون عيراني–المونسينيور طوبيا ابي عاد  - لطفية عيراني 

    الحازمية- الجمعية الخيرية للسيدات 



 

  
  

  بلدّيـــة الحازمّيــــة
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    ١٩٤٩١٩٤٩ إلى عـام  إلى عـام   ١٩٢٨١٩٢٨من عـام من عـام     المخـاتير بالتـعيين المخـاتير بالتـعيين 

 
 لدآتـــور عبدو خـليل مـــالطا -
 السيـّــد  سليم فارس الخـــوري  -
 السيـّـد يوسف إبراهيم الحبـاقي  -

  
  ١٩٦٣١٩٦٣  إلى عـام   إلى عـام ١٩٤٩١٩٤٩ن  باإلنتــخــاب من عـام ن  باإلنتــخــاب من عـام ييالمخـتـارالمخـتـار

 
   ١٩٥٣    –  ١٩٤٩  حبيب اليـاس القديســــي -
   ١٩٦٣    – ١٩٥٣  جورج شـلهوب الفغـالي -

 
  ١٩٦٤١٩٦٤  إلى عـام   إلى عـام ١٩٦٣١٩٦٣ـار بالتعيين  من عـام ـار بالتعيين  من عـام المخـتــالمخـتــ

 
    ١٩٦٤   -  ١٩٦٣  عبدو خليل إسطــــــفــان  -

  )مختــــار/ عضو إختـيـاري /  فتــرة إنـــتــقاليـّــة (        
  

  ١٩٧١١٩٧١  إلى عـام   إلى عـام ١٩٦٤١٩٦٤المخـتار باإلنتــخــاب  من عـام المخـتار باإلنتــخــاب  من عـام 
  

  )ةوفـــــــــــا  (١٩٧١  -  ١٩٦٤  بشـارة يـوسف الغـاوي  -
 

  ١٩٩٨١٩٩٨  إلى عـام   إلى عـام ١٩٧١١٩٧١المخـاتير بالتــعيين  من عـام المخـاتير بالتــعيين  من عـام 
 

  ). مختـــار/  عضـو إخـتــياري  (                ١٩٧٩   -  ١٩٧١  عبدو خـليــل إسطـفـــان -
  ). مختــــار/ عضــو إختياري (                   ١٩٨٤ -١٩٧٩  طـانيوس عبــدو حـريقة  -
  )بالتـــكليف  (    ١٩٩٨  -   ١٩٨٤  روبير طـانيوس حـريقــــة  -

  
  ١٩٩٨١٩٩٨المخـاتير باإلنتــخــاب  إبتــــداء من عـــــــــــام المخـاتير باإلنتــخــاب  إبتــــداء من عـــــــــــام 

 
   ٢٠٠٤  -  ١٩٩٨        روبير طـانيوس حــريقـة  -
   ٢٠٠٤  -  ١٩٩٨        غـــاوي بشــارة الغــاوي  -
    -  ٢٠٠٤        روبير طـانيوس حــريقـة  -
  -  ٢٠٠٤        إيلــــي بشــارة الغــاوي  -

 مخاتير بلدة الحازمّية             هل تعرف؟



 

  
  

  بلدّيـــة الحازمّيــــة
 ٣٠       ٢٠٠٩تقرر الفصل الثاني 

  
  
  

، آاتب وظيفة في  الحاجيوسف عـُــيـّــن السيد  
 ٣٠/١٠/١٩٦٥ تاريخ ١٤بموجب القرار رقم 

  بموجب القرار البلدي ٢٢/٢/١٩٨٢عيــّــن بتاريخ  
 ) أمبن سر  (محّرر  في وظيفة ٥رقم 

  ٢٠٠٩ في العام ةبلغ السن القانوني 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 يوسف الحاج      /       منا وفينا  

  ة أصدقائه يوسف الحاج بشهاد
  آلمة وفاء بقلم الجابي الياس مرعب 

  
  ؟ "  أبو عزيز  "ما عساي أقول عن زميلي ورفيقي العزيز

قعاتة آنعان في أعالي آسروان الى الحازمية، ات من ضيعته الوادعة بيـّل في الستيننز
وهو في ريعان الشباب وتقدم الى بلدية الحازمية لوظيفة جابي، ففاز باإلمتحان الذي 

  رى آنذاك، ج
آنت أتقاسم معه تبليغ المواطنين لدفع الرسوم المتوجبة عليهم سيرًا على األقدام، رغم 

  .الظروف الصعبة واألحداث التي عصفت بلبنان من قصف وقتل ودمار
آان همــّـه الوحيد تغذية مالية البلدية لتتمكن من تلبية حاجات المواطنين وتأمين المال 

  . للعاملين فيهاالـالزم لدفع الرواتب 
 للسر، أمينًاعـُـّين بعد ذلك أمينًا للصندوق بالوآالة، ومن بعدها أمين سر البلدية، فكان 
 فيها حتى ىيفعل الكثير ويقول القليل، يحضر الى دار البلدية قبل الدوام الرسمي ويبق

  إلنجاز معامالت المواطنين بكل دقة وأمانة آي يرضي ضميرهساعة متأخرة من الليل
  . أمام اهللا

  .  آل معارفهيحبهطيـّــب القلب، لذيذ المعشر، دمث األخالق، يحب الجميع و
 . أسأل اهللا أن يمّده بطول العمر ويمنحه تقاعدًا سعيدًا

  .عرفته موظفًا نشيطًا مقدامـًا ، يحترم واجباته الوظيفية
ليه حتى نهايتها إلة ـــإخالص، يتابع الملفات الموآيتقن عمله بتــفان و

  هاوأسرع بأفضل الطرق الممكنة
  !يوسف الحاج نتمنى لك تقاعدًا ممتعًا ... طيب القلب، نظيف الكف  

   رئيس مجلس بلدية الحازمية–جان الياس األسمر 



 

  
  

  بلدّيـــة الحازمّيــــة
 ٣١       ٢٠٠٩تقرر الفصل الثاني 

 
 

  المجلس البلدي، نيـّـف وخمس سنوات مّرت على هذا 
  

حلمنا فيها بمصلحة بلدتنا الحبيبة، نفذنـا الكثير الكثير من 
المشاريع، رفعنـــا إسم الحازمية عاليًا، إستكملنا 
وإستحدثنا البنى التحتية، نثرنا الخـَضار واألمل، فنهضت 
الحازمية بالعمران واإلستثمار الناجح والمردود 

  لى السواء، اإلقتصادي المهم للبلدة والبلدية ع
 وجزءًا ال يتجزأ من رائدةباتت بلدتنا اليوم مدينة 

  .العاصمة بيروت
واجهنا، خالل هذه السنوات، صعوبات جمة، منها 
المتعلــّــق بموضوع الحدود مع بلدية بعبدا، فتخطينا هذه 

  وبالحوار الهادئ وطبعًا بمتابعةاألزمة بالعمل البناء
  .باإلجراءات القانونية

  
ا أيضـًا بعض الصعوبات من قبل قلة قليلة ممن لم يتجاوبوا مع تطلعاتنا، غير أن العدد األآبر واجهنــ

  .من الزمالء الذين آانوا متحمسين، بذلوا جهودًا مثمرة وساهموا معنا في إعالء شأن الحازمية
  .مشاريع البلدة أذآر في مقاالت قادمة أسماء البعض ممن حاولوا عرقلة مسيرة قد

المناسبة، آنا نتمنى لو أّن هذا البعض قد شارآنا بفعالية أآثر في بذل الجهود بدًال من في هذه 
  . المراقبة عن بـُــعد واإلنتقاد، ولكن ال تزال يدنا ممدودة للجميع، ألن الحازمية تجمعنـــــــــا
في الضخم، ويبقى في البال الكثير من المشاريع واألعمال، أبرزها إنشاء المجمع الرياضي والثقا

والبحيرة المائية االصطناعية على سد المياه الواقع في آخر منطقة الزحيما، على أن تضم انواعًا مميزة 
ونادرة من األسماك والمائيات، آما سنتابع جميع األعمال، خصوصًا الحدائق واألعمال التجميلية على 

،  وتجهيزاتهأعمال مبنى القصر البلديمداخل الحازمية ، وترميم الشوارع وإنجاز المرحلة األخيرة من 
  . لنوصل بلدتنا الى مصاف آبرى المدن

  
  آملين أن تترك الحازمية بصمة مميـّــزة في جغرافية لبنان وتاريخه، 

 والى فريق العمل الذي ال يبخل بمجهود لنحقق معــًا ، الذين أولونا ثقتهمتنانتوجه بالشكر الى أبناء بلد
  . الحلم الكبير

  

 الشوائب في العمل اذا وجدت، ولكن اذآروا دومًا أننا نخدم ما يزيد عن خمسين  بعض عننعتذر
  . . . ألف مواطن في الحـازميـّـة 

  ...جولة عامة 

  جان الياس األسمر 
 رئيس مجلس بلدية الحازمية 



 

  
  

  بلدّيـــة الحازمّيــــة
 ٣٢       ٢٠٠٩تقرر الفصل الثاني 

 


