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 الـعــــــــــام ٢٠٠٩
 ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧الشهـــر

 اإلجمالي

منجزة ومسلــّـمة: معامالت المواطنين   ٥٥٤ ٨٦ ٨٢ ١١٥  ٨٦  ٩٦  ٨٩ 
قيد اإلنجـاز: معـامالت المواطنين   ٢٨ - ٧ ١٠  ٥  ٤  ٢ 

 العـــــــــــــام ٢٠٠٩
 اإلجمالي ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧الشهــــر 

 ١٢٤ ٢٣ ١٠ ١٩  ٢١  ٢٠  ٣١ تـعـاميم واردة من المحافظة والوزارات
 ٩٧ ١٥ ١٢ ١٦  ٢٥  ٩  ٢٠ طلبـــات مسـاعدات مرضيـّــة
 ٣٨ ١١ ٣ ٤  ٤  ٩  ٧ رخص بنـاء 
 ١٨ ٢ ٢ ٢  ٥  ٤  ٣ رخص إسكـــــــــــان

ر ، مراسالت لألعضاء ، دعوات، عروض اسعا: مختلف
 ٢٢٣ ٣٣ ٤٤ ٣٤  ٤١  ٣٢  ٣٩ معامالت مالية ، آتب ، مأذونيات ، اعتراضات 

 
 
 

 
 العـــــــــــــام ٢٠٠٩

 اإلجمالي ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧الشهــــر 

 ٩٧ ١١ ٧ ٩  ٩  ٤٥  ١٦ قرارات إداريـّــــــــــــــــــــة
ات المجلس البلديمحـاضر جلس  ٨ ١ ٢ ٢  ١  ١  ١ 

 ٩٥ ١٠ ٣٧ ١١  ١٥  ٢٢  - قرارات مجلس بلدي 
 ٩٦ ٨ ٢١ ١٥  ١٩  ١٩  ١٤ مذآرات للدوائر الرسميـّــــــــة

طلبات ، دعوات ، رسائل شكر ، تعاميم ، : مختلف
إنذارات ، مراسالت للسادة اعضاء المجلس البلدي،  إعالن 
 ، مصرف لبنان

١٤٥ ٢٠ ٢٤ ١٧  ٢٤  ٢٠  ١٦ 

 
 
 
 
 

  
  

  ١٤  = ٢٠٠٩عدد جلسات المجلس البلدي خالل العام 
 ١٩٠  =  لقرارات المتخذةعدد ا
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  األشغال المنفذة  المتعهد  التـاريخ  القرار  الجلسة
  تشحيـــل األشجـار في بلدة الحـازمية   السيد سام سعيد  ٢٨/٧/٢٠٠٩  ١٠٥  الثامنة

      ل ل ٩٫٢٠٠٫٠٠٠  المبـــــــــــــلغ

 طريق –نشــاء خط للصرف الصحي ا  بيار ابو حبيب. م  ٢٠/٨/٢٠٠٩  ١١٣  التاسعة
  السحيمـــــــا

      ل ل ١٩٫٨٠٠٫٠٠٠  المبـــــــــــــلغ

 من مدافن آل أمطارانشاء مجرى مياه   المتعهد الياس ميالن  ٢٠/٨/٢٠٠٩  ١١٧  التاسعة
  ابو نجم وحتى نزلة آل الغاوي

      ل ل ١٩٫٥٧٥٫٠٠٠  المبـــــــــــــلغ
  تـزفيت طريق قرب آنيسة القيامه   يار ابو حبيبب. م  ١١/٩/٢٠٠٩  ١٣١  العاشرة

      ل ل ١٩٫٨٠٠٫٠٠٠  المبـــــــــــــلغ

انشاء خط للصرف الصحي من بناية آل   بيار ابو حبيب. م  ١١/٩/٢٠٠٩  ١٣٢  العاشرة 
  عساف وحتى آنيسة القيامة 

      ل ل ١٩٫٦٠٠٫٠٠٠  المبـــــــــــــلغ

ة من قبل الغير خالل الفصل الثالث المبالغ اإلجمالية لألشغال المنفذ
      ل ل ٨٧٫٩٧٥٫٠٠٠  ٢٠٠٩من العام 

  . . . .لتبقى الحـازمية منـارة لبلدات سـاحل المتن الجنوبي 
  
  
  
  
  

بضرورة تقديم يد العون للعائالت التي تمر بضائقة مادية في البلدة، ولمختلف إيمانًا منهـا 
 المبلغ ٢٠٠٩ من العام  والرابع الثالثينل الفصـلالجمعيات، قدم مجلس بلدية الحازمية خال

  : التالي
    ل ل١٨٦٫٥٢٥٫٠٠٠

   ليرة لبنـــانيـّــــــــــــــة ن ألفين مليون وخمسمائة وخمسة وعشريمئة وستة وثمان

 المســـــــاعــــــــــدات
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  األشغال المنفذة  دالمتعه  التـاريخ  القرار  الجلسة

ألبسة شتوية للشرطة والحراس وعمال   مؤسسة بيار غاوي   ٩/١٠/٢٠٠٩  ١٣٥  الحادية عشرة
  البلدية

     ل ل١٥٫٣٢٥٫٠٠٠  المبلغ 
  تزفيت طريق داخلي في نيو مارت تقال  بيار ابو حبيب . م  ٩/١٠/٢٠٠٩  ١٣٧  الحادية عشرة

     ل ل ١٩٫٩٥٠٫٠٠٠  المبلغ 

  إنشاء قناة للصرف الصحي  بيار ابو حبيب . م  ٩/١٠/٢٠٠٩  ١٣٨  الحادية عشرة
  )نيو مارت تقال (

     ل ل١٩٫٨٠٠٫٠٠٠  المبلغ 

  تنفيذ قناة لتصريف مياه األمطار   بيار ابو حبيب . م  ٩/١٠/٢٠٠٩  ١٤٠  الحادية عشرة
  )من بناية ابو روآز وحتى مدافن البلدة(

     ل ل١٩٫٨٠٠٫٠٠٠  المبلغ 
  ٥٦١٠ تجاه العقار رقم دعمإنشاء حائط   بيار ابو حبيب . م  ٥/١١/٢٠٠٩  ١٥١  الثانية عشرة

     ل ل٦٫٥٠٠٫٠٠٠  المبلغ 

ايلي ميشال صليبي . م  ٥/١١/٢٠٠٩  ١٥٢  الثانية عشرة
  واخوانه 

انشاء تصوينة وترآيب شبك للملعب 
  البلدي

     ل ل١٩٫٧٥٠٫٠٠٠  المبلغ 

ايلي ميشال صليبي . م  ٥/١١/٢٠٠٩  ١٥٤  الثانية عشرة
  اخوانه و

  شراء زفت وترقيع الحفر في الطرقات

     ل ل١٩٫٨٩٠٫٠٠٠  المبلغ 
  شراء وترآيب زينة لمناسبة عيد الميالد  جورج مرعي  ٥/١١/٢٠٠٩  ١٥٣  الثانية عشرة

     ل ل٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  المبلغ 
  تزيين أشجار ميالدية وشراء تماثيل  محالت آميل راضي ٢٤/١١/٢٠٠٩  ١٧١  الثالثة عشرة

     ل ل١٩٫٧٠٠٫٠٠٠  المبلغ 

ايلي ميشال صليبي . م ٢٤/١١/٢٠٠٩  ١٧٢  الثالثة عشرة
  واخوانه 

  حفر مجرور للصرف الصحي

     ل ل١٢٫٣٠٥٫٠٠٠  المبلغ 

ايلي ميشال صليبي . م ١٧/١٢/٢٠٠٩  ١٨٩  الرابعة عشرة
  واخوانه 

توسيع طريق القصر البلدي من الجهة 
  الجنوبية

     ل ل١٩٫٧٥٦٫٠٠٠  المبلغ 
 اإلجمالية لألشغال المنفذة من قبل الغير خالل الفصل الرابع المبالغ

  ٢٠٠٩من العام 
      ل ل ١٩٢٫٧٧٦٫٠٠٠
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رسم العطاء االقادات 
      ل ل٦٨٤٫٠٠٠ والبيانات والدروس الفنية 

رسوم وغرامات تسوية 
      ل ل٤٦٢٫٠٠٠ مخالفات البناء 

عالوة على قيمة اجور 
المخابرات الهاتفية وبدالت 

   ل ل١٢٦٫٥٤٧٫٠٠٠ تفاالشتراك بالها
عائدات البلدية من الصندوق 

    ل ل٣٠٥٫٠٧٢٫٠٠٠ البلدي المستقل

      ل ل٣٢٫٥٤٢٫٠٠٠ غرامة تأخير

        ل ل٤٫٥٢٤٫٠٠٠ سائر العائدات الغير ملحوظة

      ل ل١٫٥٠٥٫٠٠٠ رسم التعمير مع الغرامة 

 ٢٫٦١٨٫١١٦٫٠٠٠ المجموع
  ل ل

 

 مجموع الفصلين  الواردات
 ٢٠٠٩ / ٤و٣

   ل ل٤٧٣٫٦٢٦٫٠٠٠ )س(رسم على القيمة التأجيرية 

   ل ل٥٢٧٫٨٤٠٫٠٠٠ )غ(رسم على القيمة التأجيرية غير سكن 

   ل ل٢٥٩٫٤٦٦٫٠٠٠ رسم صيانة المجارير واالرصفة

      ل ل٣٫٣٢٢٫٠٠٠  رسم المواد القابلة لالنفجار

      ل ل   ٦٦٦٫٠٠٠ رسم ترخيص لالعالنات الدائمة والمؤقتة

           ل ل٤٠٫٠٠٠ رسم الترخيص بامالك العمومية البلدية 
رسم الترخيص لمحالت ومحطات توزيع 

         ل ل٤٠٠٫٠٠٠ المحروقات

   ل ل٧١٥٫٨٨٧٫٠٠٠ رسم الترخيص بالبناء
عالوة على رسم الترخيص بالبناء لقاء 

    ل ل٣٥٫٦٦٠٫٠٠٠ استعمال االمالك العامة البلدية 
وة على رسم الترخيص بالبناء لالنفاق عال

    ل ل٧١٫٣٠٢٫٠٠٠ في اوجه محددة

         ل ل١٤٠٫٠٠٠ رسم تصوينة 

           ل ل٤٨٫٠٠٠ رسم ترخيص بالترميم

    ل ل٣٢٫٧٢٤٫٠٠٠ رسم انشاء مجارير وارصفة 
رسم استثمار الماآن االجتماع واندبة 

     ل ل٣٫٦١٠٫٠٠٠ المراهنات

     ل ل٩٫٦٥١٫٠٠٠  لالعالنات الدائمةرسم استثمار

     ل ل٣٫٩٨٤٫٠٠٠ رسم استثمار لالعالنات المؤقتة
رسم استثمار بإشغال االمالك العمومية 

     ل ل٦٫٢٨٨٫٠٠٠ البلدية 
رسم استثمار لمحالت ومحطات توزبع 

   ل ل١٫٧٤٢٫٠٠٠ المحروقات السائلة 

     ل ل ٣٨٤٫٠٠٠ رسم الحيوانات التي تذبح
 

  رصيد بلدية الحازمية لدى مصرف لبنان 
   ٣١/١٢/٢٠٠٩آما في 

 وثمانمائة وتسعة وخمسون مليون لياراتأربعة م
  وستمائة وثالثون ألف وثمانمائة وثالثون

  ليرة لبنانية
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  مجموع الفصلين النفــــــــقـــــات
 ٢٠٠٩ / ٤و٣ 

  تعويضات الرئيس ونائب الرئيس
     ل ل٣١٫٥٠٠٫٠٠٠ )ة اشهربعس (

   ل ل١٦٣٫٤٧٢٫٠٠٠ رواتب الموظفين
   ل ل١٨٨٫٤٨٥٫٠٠٠ اجور االجراء

     ل ل٩٠٫٩٢١٫٠٠٠ عائدات الجباية والغرامة
المكافأت والتعويضات والتقديمات 

   ل ل١٧٢٫٧٧٠٫٠٠٠ المختلفة
       ل ل٨٫٢٦١٫٠٠٠ اللوازم
     ل ل١٨٫٨٧٤٫٠٠٠ المالبس

      ل ل٧٫٤٤٢٫٠٠٠ المخابرات الهاتفية والبريد والبرق
    ل ل٧٤٫٦٠٨٫٠٠٠ نفقات ادارية اخرى

    ل ل١١٫٣٠٢٫٠٠٠ التجهيزات
    ل ل٢٢٫١٤١٫٠٠٠ صيانة التجهيزات واالليات

    ل ل٣١٫٤٣٥٫٠٠٠  النظافة العامة
        ل ل١٦٤٫٠٠٠ صيانة المباني

   ل ل١٨٫٤٤٨٫٠٠٠ مكافحة الحشرات
      ل ل٣٫٧١٦٫٠٠٠ لوازم التنظيفات

    ل ل٤١٫٩٦٣٫٠٠٠ المحروقات
      ل ل٢٫٧٨٦٫٠٠٠   بدل استهالك الكهرباء
   ل ل٤٠٢٫٦٤٢٫٠٠٠ صيانة الطرق العامة 
       ل ل٢٫٠٧٦٫٠٠٠ صيانة شبكة المياه

      ل ل١١٫٧٢٠٫٠٠٠ صيانة شبكة االنارة العامة 
      ل ل٢٢٫٠٢٩٫٠٠٠ انشاء شبكات االنارة العامة 

      ل ل٩٥٫٥٧٤٫٠٠٠ انشاء شبكات المجارير
      ل ل٤٤٫٥٠٩٫٠٠٠  انشاء الطرق العامة واالقنية واالرصفة 

        ل ل٢٫٩٠٠٫٠٠٠ انشاء الحدائق العامة 
 

   

    ل ل   ١٩٫٦٩٠٫٠٠٠ انشاء المالعب والمسابح
         ل ل٧٫٧٢٦٫٠٠٠ نفقات الدروس

     ل ل١١٨٫٦٠٠٫٠٠٠ مساعدة المعوزين
        ل ل٨٥٫٥٠٠٫٠٠٠ مساعدة االوقاف الخيرية
المساهمة في النشاطات 

          ل ل٢٫٥٠٠٫٠٠٠ الثقافية
المساهمة في النشاطات 

          ل ل٨٫٩٢٥٫٠٠٠ الرياضية 
المساهمة فب النشاطات 

        ل ل٢٠٫٥٠٠٫٠٠٠   تماعية االج
         ل ل٤٫٦٨٨٫٠٠٠ االستقباالت

       ل ل٥٨٫٥٢٢٫٠٠٠ االحتفاالت والمهرجانات
       ل ل١٠٫٤٦٨٫٠٠٠ رسوم الدعاوى واالحكام 

         ل ل٣٫٥٤٩٫٠٠٠ نفقات التأمين
المصاريف االخرى غير 

         ل ل٧٫٢٣٨٫٠٠٠ الملحوظة
         ل ل٣٫٩٧٧٫٠٠٠ خارج الموازنة 

 ١٫٨٢١٫٦٢١٫٠٠٠ المجموع
    ل ل
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 مراقب الحراس سامي آرآي 
 يترأس إجتماعًا للعناصر 

  : جهـــــــــــاز الحـراس 
  
 العين السـاهرة على أمن المواطنيــن 

 
 لنشر  الحراسناصر جهـازعخـالل سـاعات الليل يتـعـاون 

  .الحـازميـّــةالطمأنينة والراحة واألمـان في 
  
ـّ           ـاز الحراس  بدوريــ ع ـات تغطي   يقوم جه دة،   جمي دءاً  شوارع البل سـاء     ب سـابعة م سـاعة ال  من ال

دخل ن، وآل من ي ة األم ى مراقب صـار إل ـًا، بحيث ي سادسة صباح ى ال دة وحت ى البل ـا ويخرج من إل ، ه
  . إضـافة إلى الحفـاظ على األمالك العـامة والخـاصة

  

واردة             شكــــاوى ال ـاز الحراس ال ـاجمة            الى ذلـــــــــــك يلبي جه ـانت ن ـة سواء آ ى دار البلديـّــ  ال
  عن تخّوف من السرقة ، إزعـاج من الغير وإقالق راحة، وسواهـــا 

 

والي  ف  ح ذه     ٦٠ توقي حاب ه ف أص ـة وتوقي دون أوراق ثبوتيـّــــــــــــــــــــــــــ ة ب ة مخالف ة ناري  دراج
 . همالدراجات وإجراء ما تفرضه القوانين المرعية اإلجراء بحقـ

 
وإلزامهم التواجد ضمن نطاق الورش خـالل الفترة        هموهوياتالتــأآد بشكل دوري من أوراق عمـّــال ورش البنـاء          

 . أوراقًا ثبوتيةونالمسائيـّــــــــــــــــــــــــــة، وتوقيف من ال يحمل
 

 .مداورةالقداديس المسـائيـّـــــــــة الحراسة أثناء تـأمين  
  
 .تكثيف الدوريات والتنسيق مع القوى األمنية لمطـاردة المشتبه بهم 

 
 . أفشل جهاز الحراس عدة محاوالت سرقة ، وقمع أعمال مخلة باآلداب ومخـالفــات تحصل ليًال ضمن نطاق البلدة 

 
اني شخصيات      از الحراس وعناصره ته سؤول جه ى م ة  اآلداء يتلق ة ونوعي ول آيفي م بعض المالحظات ح رغ

  .عاليات في الحازمية، وخصوصًا من رئيس وأعضاء المجلس البلدي لما يبذلوه الحراس من جهود مثمرةوف
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  : جهـــــــــــاز الشرطة 

  
  إنجاز معـامالت المواطنين أولويـّــــة

 
 
 
 

 
 
 

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
   

    
  
  
  

    معـاملة للمواطنين والبلديـّــــــة في مختـلف الدوائر ٥٥٤ إنـجـــــــــاز  
 .       الرسميـّــــــــــــــــة

 
حالت للتقّيد بشروط ؤسسات التجارية والمحملة على السوبرمارآات واالفران والمالحم والم 

 . النظافة العامة 
 . دوريات ومتابعة اعمال الورش قيد االنجاز للتقيد بشروط النظافة والسالمة العامة   
 . بشارع القصر البلدي سحيماتامين افتتاح وصلة شارع ال 
  في عدد من األماآن بسبب االعمال  والتزفيتتامين السير و قطع الطريق 

 نزلة نيو مارت تقال  
 نزلة مار روآز 
 سحيماطريق ال 
 شـارع دعيبس 
 شارع آامل األسعد  
 .والعديد من الشوارع في البلدة 

 .  اثر هطول االمطار سحيماازالة الصخور التي سقطت في شارع ال 

باإلضـافة الى تأمين القداديس 
  والمـآتــم واألفراح 

وأعياد شفعاء البلدة والقداديس 
  .تقاماإلحتفالية التي 

  وخليل ابو صافي  شربل النبي المعاونين 
  يتوسطان بعض عناصر جهاز الشرطة 
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  في الحـازميــّــــة  تــألــّـق وإبداع:  غبريال عبد النور 

  
   برئاسة السيدة سيلفيا دعيبس -الهيئة الوطنية للطفل اللبناني  : تنظيم 

  وبإحتضان دير سيدة الكرمل برعاية رئيس المجلس البلدي السيد جان األسمر 
  

   فرع الحازمية برئاسة– الهيئة الوطنية للطفل اللبناني معتــّم تنظيم هذا الحفل 
جان الياس األسمر  وبرعاية رئيس مجلس بلدية الحازمية السيد السيدة سيلفيا دعيبس

  .والسادة أعضاء المجلس البلدي 
  

بأغانيــه الراقية وصوته  ، ١٨/٩/٢٠٠٩أضاء الفنان غبريال عبد النور ليل الحازمية، في 
 .الجهور، فأضاءت له الحازمية سماءها بالمفرقعات واأللعاب النارية ابتهاجـًا

  
  

، وجمهور  الحازمية، وشكر المنظمون األب عبود عبود-الحفل دير الكرمل   هذااستضاف
  . واآلباء على مساهمتهم الفاعلة في إنجاح هذه األمسيةالدير،

  
  

حضر الحفل النائب فادي الهبر والنائب أآوب بقرادونيان، وحشد آبير من الشخصيات السياسية والفنية واإلعالمية والوجوه 
لى جمهور غفير من أبناء الحازمية والجوار، تقاطروا لمالقاة الضيف الفنان فأغنوا األمسية وأحيوها، وتـحدوا اإلجتماعية، اضافة ا

  .زخـات المطر األولى التي اعتبروها نعمة من السماء لتحيي القلوب الظمأى الى الفرح
  

محامي زياد بارود الذي عبــّر فيها عن اعجابه بفنه هذا وقد تال عبد النور على الحضور رسالة من معالي وزير الداخلية والبلديات ال
  .تحفظ غبريال عبد النور عن ذآره  لسبب خاص وتمنى له وللحازمية آل النجاح، إال أنــّـه اعتذر عن المشارآة

  

  
 األول الذي غنى فيه األديب والفيلسوف  " ألبومه " من

لكم لبنانكم "اللبناني جبران خليل جبران، أنشد غبريال 
" دعني يا الئمي"من ألحان إيلي شويري، " لي لبنانيو

ثم قّدم عبد ، من ألحانه" أين أنِت"ألحان جوزف خليفة و 
 ٢٠١٠النور باقة من أغنياته الجديدة التي ستصدر في ال

، "حلم العمر"؛ ندى منير عبد النور وألحانه من آلمات
أغان غلب عليها الطابع الرومانسي " شو السر"و " لونك"
من آلمات الدآتور " شو باك يا عصفور"ثم غنى ؛  المالح

شوقي أنيس عمار والحانه أيضا، أغنية تناجي اللبناني 
إضافة الى ، ن دياره وتحثه على الرجوع لوطنهالغائب ع

مجموعة من األغاني التراثية التي ألهبت حماسة الجمهور 
  .فرافقوه بالتصفيق الحار والغناء المشترك

  
  

امتنان وتقدير اذ    المتألقة سيلفيا دعيبس آلمة رحبت فيها بالحضور، وخّصــت رئيس المجلس البلدي بلفتة   السيدةللمناسبة ألقت 
، وطالبته، إضافة الى المشاريع اإلنمائية والمساعدات اإلجتماعية التي " مؤسس النهضة الثقافية والعمرانية في البلدة"اعتبرته 

  .بني بعض من طالب الحازمية المتفوقين فأعرب عن تجاوبهيقدمها المجلس البلدي، بإمكانية ت
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 تلــبيتــكم لهذه الدعوة لكي نحيي معًا ليالي الحـازمية بالغناء واألمل آم علىنشــكر
  .والمحبـة

  
، الذي يشع بنور أصالته غبريال عبد النورهذه السهرة المميزة يحييها الفنان المتألق 

ليضيء ليلنـا بباقة من أغانيه التراثية التي تحمل رائحة بخور زمان ونبوءة جبران 
  نة وضيعة الرحاب

  ... فـشكرًا لك يـا صديقنا العزيز 
  

في هذه المناسبة، يطيب لنا أن نتوجــّـه بالشكر والتقدير لمؤسس النهضة الثقافية 
  . والعمرانية في الحازمية

له نظرة ... صاحب مبادرات وأفكار بنـّــاءة .... ُولـد ليكون قـائدًا ... رجل عـُــصامي 
  ثاقبة في آيفية صناعة النجاح 

   الصديق العزيز جان الياس األسمر رئيس المجلس البلدي، كرًا من القلب والعقل الىش
 المثمرة أصبحت الحازمية جزءًا ال يتجزأ من العاصمة بيروت ومدينة هبفضل جهود

  . نفخر باإلنتماء لها
  

  أيهـا األصدقــاء، 
  

ية واإلجتماعية التي أنتم مطــّــلعون على مجمل المشاريع اإلنمائية والثقافية واإلقتصاد
  نفذها مجلسنا البلدي خالل السنوات اإلحدى عشر المنصرمة،

  
إضافة إلى هذه األعمال، أتمنى بإسم الهيئة الوطنية للطفل اللبناني أن يحقق لنا مجلس 
بلدية الحازمية أمنيتنا الغالية المتمثلة بتبني بعض من تـالمذة البلدة المميزين لنتابع سويًا 

وض بحازميتنا، من خالل بث روح الثقافة والعلم في نفوس األجيال الجديدة، مسيرة النه
  ! فهم غدنـا والمستقبل لهم، والحازمية ستفخر وتكبر بعطاءاتهم

  
  
  

بإسمي الشخصي، وبإسم السيدة الفاضلة نور سلمان أتوجه 
جان األسمر لرعايته هذا الحفل،  بالشكر والتقدير للرئيس
  ل طلباتنا وإلستجابته الدائمة لك

آما نثمــّـن غاليًا المشارآة القيـّــمة للفنان األصيل غبريال 
  عبد النور، 

   .وندعو للجميع بأمتع األوقات
  

   آلمة السيدة سيلفيا دعيبس
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إننـا إذ نقــّـدر ثقافة الفن التي تتمتع بها والصوت الجهور الطروب الذي  يميـّـزك 
 الفنانين، نتـقّدم، بإسمي الشخصي وبإسم زمالئي أعضاء المجلس عن سواك من

البلدي، ومختاري البلدة وعموم ابناء بلدة الحـازمية، منك ومن الفرقة الموسيقية التي 
رافقتك بالشكر الجزيل على المستوى الراقي الذي ارتفعتم اليه خالل سهرتكم الفنية، 

  . ونتمنى اللقاء بكم في مناسبات قادمة
  

 جـان الياس األسمر 

  تـــألــّـق وإبداع في الحـازميــّــــة :  غبريال عبد النور 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

والسيدة سيلفيا دعيبس دروعًا تكريمية للفنان ) رئيسة الهيئة الوطنية للطفل اللبناني(في نهاية الحفل قدمت السيدة نور سلمان 
  .ل عبد النور وللسيد جان الياس األسمر ، تقديرًا للعطاء المستمر والتألق الدائم، وتـال السهرة الغنائية حفل آوآتيلغبريا

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

     

 جــانب من الحضور الرسمي 

   النائب فادي الهبر - النائب أآوب بقرادونيان - السيد جان األسمر  : الحفل بعض الحاضرين في مقدمة 
والعديد من الشخضيات
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  نشرة المختار–مقال المختار ايلي الغاوي :   مع الصحافة 

  . ، إنــّــه ذاآرة الحازمية مميـّــز مختار :ايلي بشاره الغاوي 
  .عن أسماء وتواريخ والدة معظم أبناء البلدةيحفــظ في قلبه وعقله أدق التفاصيل 

  
ذا القدر بل يتعّداه الى توثيق تاريخ الحازمية والمحافظة عليه  من وال يكتفي به

لى آتاب الجمع الدائم لجميع المستندات المتعلقة بالبلدة وأبنائها وتحويلها اخالل 
  سوف ينشر قريبًا،

ليس مختارًا عاديــّـًا، بل يضفي ، ومختارتـه، روحًا إستثنائية ومتطورة على 
  ".المخترة"
  

من الحازمية الى المختار ايلي الغاوي لبلدة وبإسمي الشخصي وبإسم أبناء ا
  . آل محبة وتقدير" مختارته"و
  

  رئيس مجلس بلدية الحازمية –جان الياس األسمر 
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      ...    راني مرّود -هيم ملحم جحا  ابرا  -شربل انطون الخوري  

  
  تحيـّـــة من القلب                             

 
 في بلدية  متمرن شرطي، ابن الحازمية–شربل أنطون الخوري 

وهيب الحازمية، قضى مع رفاقه ابراهيم ملحم جحا وراني 
  ٢٣/١٠/٢٠٠٩في حادث سير مرّوع في مرّود 

  
زين، آتب الصحافي فؤاد دعبول على اثر هذا الخبر الح

، الحازمية حزينة مقاًال افتتاحيًا في جريدة األنوار  بعنوان 
  : وهذا ابرز ما جاء فيه

  
  . الناس تجتاحها األحزان وتغتالها األحداث من آل حدب وصوب" 

  .امس انضمت الحازمية الى رآب الحوادث
   المفجعة؟ هل يعقل ان تودع البلدة الهادئة شبابها بصخب الحوادث

الحازمية تبكي الشباب وتودعهم تباعًا، واليوم تكمل وداع الضحايا وتذرف الدموع على جثمان 
  . الشباب

  
ورحل باألمس ) أنطون الخوري(رحل شربل 

وسط ، راني مرّودمعه ابراهيم ملحم جحا و
  ،مالحسرات على شبابه

    . يومًا برصاصة اصابتهوالم يذهب
    .  في حادث سيروا رحلملكنه

  
  !الحازمية حزينة حتى العظم

  عونة الشباب؟ ر أن تغتال اللهل يعق
وهل يـُــستـسـاغ الموت والحياة تذوي وتــُــهدر 

  . على الطرقات
  من يعطي إجازات السوق لغير مستحقيها؟ 
  . الناس باتوا يضيقون ذرعًا بأساليب القيادة

الهاتف الخليوي على أذنهم . قودون سياراتهم بسرعةيخافون من سائقي الشاحنات، ومن مشاهدة الشباب وهم ي
  . والمقود في اليد التي ال تمسك بالهاتف المحمول

  ة أن تخرج الفتاة من منزلها وتسارع الى الحديث مع صديقتها على الهاتف؟دهل صارت عا
  " وبعد ذلك يتساءل الناس عن اسباب الحوادث؟ 

  
  ! رحم اهللا ضحايا  حوادث السير 

     إبراهيم جحا                    شربل الخوري

 الموت أسرع... ال تسرع 

  شربل انطون الخوري     ابراهيم ملحم جحا
   عامًا٢٢     عامًا١٧ 
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   : واألملــــــــــــامالختـــ

  
 مدينة اإلستثمار واإلستقرار .... الحـازمية  

 
  جنـة منثورة في ساحل المتن الجنوبي ... الحـازمية 

حـلمت بهـا منارة ساطعـة، تعـلــّــقت بأرضها، بناسهـا، بتاريخها 
  وحضارتـهـا،

  . دائمة عطر حدائقها وبساتينـهـا، فكـانت حازميــّــتي حبيبتي الأحببُت
  

على ، مختاري البلدة وأبنائها عملت مع زمالئي أعضاء المجلس البلدي
تطوير بلدتـنـا لتـالئم مستوى النهوض العمراني الذي طـالهـا، خصوصًا 
في اآلونة األخيرة حين اصبحت قبلة انظار المستثمرين والسياسيين 
 واعضاء السلك الديبلوماسي والشخصيات الرسمية ورجال األعمال
والفنانين،  فكـانت لنا سنوات طوال من العمل الدؤوب وال يزال الكثير 

  . الكثير لإلنجـاز
  

أآثر من ألفي شجرة مثمرة في شوارع الحازمية، وعدد مماثل من شجر غرسنا خـالل اثني عشر عامًا 
  .ديالقصر البل: الزينة، استـحدثنـا طرقـات وشوارع ومستديرات، عملنا على تحقيق حلم األمس 

  
اولينـا البنى التحتية اهتمامًا استثنائيًا من خالل العمل مع المراجع المختصة على تطوير شبكات الكهرباء 
والمياه والقيام بتنفيذ مجاري الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه األمطار في العديد من شوارع البلدة 

  .خصوصًا تلك التي تشهد حرآة عمرانية مؤخرًا
 يوميًا بالتعاون والتنسيق مع مجلس اإلنماء واإلعمار وبتمويل ٣م٢٫٠٠٠ضخ حوالي ة تازيحفرنا بئرًا أرتو

 تلزيم شبكة مياه رئيسية للبلدة لوصل البئر بها، مع المياه الحالية، منعًا تـــّممن صندوق التنمية الكويتي، و
  . للشح

 وسكانها عمال الى ابناء البلدةنقل واقع األلـ مجلة فصلية بمضمون وإخراج مميـــّزعملنا على اصدار 
  . لنبقى على تواصل معهم

  
  : ويبقى في البال الكثير من المشاريع واألعمال، أبرزها 

 وتطبيق  لتحديث قوانين البلديات ومجلس النوابالسعي من خالل اللجان النيابية 
ولوية  اإلداري وتفعيل العمل البلدي واعطاء أتوبتخفيف الرالالمرآزية اإلدارية بغية 

 . معامالت البلديات في جميع الوزاراتللك
 

مديريـّـــة للتــوجيه واإلرشـاد والتطوير في وزارة الداخلية والبلديـّـــات لتوجيه إنشـاء  
 . رؤساء وأعضاء المجالس البلدية و اإلختيارية ولتطوير آداء العمل البلدي واإلختياري

  
  

   األسمر  جـان الياس
  رئيس المجلس البلدي
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  :الختـــــــــــــــام واألمل 

  
 مدينة اإلستثمار واإلستقرار .... ية  الحـازم

  
  
 

وتعديل  في جميع الوزارات، مراجعة ذوي الشــأن لتسديد المتـأخر من عـائدات البلدية 
 . فقط بما يتالءم وعدد المقيمين في البلدة وليس المسجلين فيهابلديعائدات الصندوق ال

  
 . إنشاء شوارع ذات طابع مميـّــز حيث أمكن 

  
لإلهتمام  سحيماروسة مع اصحاب العقارات في محلة نيو مارت تقال والايجاد خطة مد 
 آون الزراعة وتحديدًا  الزروعة بالحمضيات والزيتون وسواها من األشجارراضيهمبأ

 .اشجار الحمضيات هي من أهم معالم الحازمية التي يجب المحافظة عليها
  

ـال الحدائق في الفسحـات الكـائنة استكمال إنشـاء الحدائق العـامة وحديقة األطفال واستكم 
 . تحت الجسور

  
 مرآز صحي شبه مجـاني قافي وإنشاء المجمع الرياضي والث 

  
من اعالي  الصرف الصحي التي تصب في مجرى نهر بيروت  خطوطإنهاء موضوع 

 التي من ةطبيعيحفاظًا على البيئة ولتمكيننـا من مباشرة العمل على البحيرة الالمتنين 
ن تكون متنفسًا بيئيًا فريدًا من نوعه يضم مجموعة آبيرة من األسماك النهرية المفترض أ

 . ويؤمن مياه الشرب للطيور والحيوانات المائية
  

  .  ومرآز للدفاع المدنيإنشـاء مخفر درك خاص ببلدة الحازمية 
 
 

تحديث وتطوير المخطط التصنيفي لجهة إلزام األبنية الجديدة بالمحافظة على البيئة  
 ). تكنة قرميد وخالفه(على الطابــــع اللبنـاني و

 
 

 انشاء وتجهيز مكتبة عـامة مهمة في مبنى القصر البلدي الجديد 
  

آملين أن تترك الحازمية بصمة مميـّــزة في جغرافية لبنان وتاريخه، تمامًا آما فعل أجدادنا 
لشكر الى ابناء البلدة الذين الخالدون عشتار وأدونيس وسواهم، واننا في هذه المناسبة نتوجه با

  .اولونا ثقتهم والى فريق العمل الذي ال يبخل بمجهود لنحقق الحلم الكبير
  

  جان الياس األسمر  
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  من ريشـــة
  الفنان ملحم عماد


