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  بعض نقاط مقابلة الرئيس مع اإلعالمية ريبيكا ابو ناضر

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الرئيس جان األسمر في برنامج الحل عنا

) الحازمية/  ٨٠٠العقار (شھدت قضية الطاحونة 
الكثير من األقاويل، ففي حين يدافع المالكون عن ھذا 
ى التراث الوطني، يؤكد البعض اآلخر ان البلدية تتعد

على ھذا التراث وھناك نيّة لتمرير الطريق على حساب 
  فما الذي يجري حقيقة؟. التراث

 

 فالكتاب ايضا، الصادرة والمراسيم جانبنا إلى القانون ان
 الدولة شورى مجلس الى االشغال وزارة من أُرسل الذي
 انه كما القانونية الشروط كل يستوفي التخطيط ان يقول
 التي فالضجة. التراثي حونةالطا واقع على يؤثر ال

 البلبلة ھذه كل تستحق تكن لم القضية ھذه حول اثيرت
 الشأن بھذا الصادرة التشريعية ألن المراسيم االعالمية،

 لتمرير نيّة اي لديھا ليس البلدية ان على دليل اكبر
 تعزيز في يكمن دورنا بل التراث، حساب على الطريق
  . خراً ؤم أُشيع ما عكس على عليه والحفاظ التاريخ

 

ھل تقوم بلدية الحازمية بمراقبة اسعار المولدات العاملة ضمن 
  نطاقھا البلدي؟ 

بإجراء جردة على المولدات   ٢٠٠٩لقد قامت البلدية في العام 
  . مھا وضبط الشبكةالموجودة في المنطقة بھدف اعادة  تنظي

 ٢٠١٣اوائل العام استنادا الى الجردة االخيرة التي صدرت 
مّولد في نطاق الحازمية ، وتعمل البلدية على  ٤١ھناك  يتبيّن أن

مراقبة التسعيرة التي وضعتھا وزارة الطاقة والمياه لضبط 
ً بأنه تّم تركيب عدادات على جميع المولدات  االسعار ، علما

طاق البلدة لحصر ساعات تزويد المواطنين العاملة ضمن ن
  .بالطاقة الكھربائية من قبلھم

  

كنا نتمنى لو ان وزارة الطاقة تؤمن الكھرباء على مدار الساعة 
لتجنب البلديات ھذا الدور الرقابي على المولدات، فالبلدية لديھا 
مسؤوليات اخرى غير مراقبة اصحاب المولدات، لكن يمكنني 

صحاب المولدات ملتزمون في التسعيرة وليس القول ان معظم ا
  . ھناك خالف مع احد

  

تنادي بتطبيق الالمركزية اإلدارية، فھل من شأنھا ان تفّعل 
  بذلك دور البلديات؟

 اذ جدا، جيد حاليا الموجود البلديات قانون ان نعترف ان علينا
 ولكن البلدية للمجالس وكافية واسعة صالحيات يتضمن

 االداري الروتين من تحررنا ان شأنھا من اريةاالد الالمركزية
 توسيع الى الالمركزية تھدف ال. البلدي العمل يُعيق الذي

 من البلديات استقاللية الى وانما البلدية صالحيات وتعزيز
 وتيرة وتخفف البلدي العمل تعيق التي الروتينية االجراءات
 بعض ان اال الالمركزية بتطبيق نسمع اننا صحيح. المشاريع
 التقدم ضعو الخلف الى تُعيدنا الدولة من الصادرة القرارات

  . االمام الى
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  شبكة جديدة لمياه الشفة في الحازمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استكماالً لسياسة اإلھتمام بتطوير شبكات البنى
  التحتية في الحـازمية، 

وايماناً من المجلس البلدي، والرئيس تحديداً، بأن 
جذب المستثمرين يبدأ بتقديم خدمات مميــّـزة 
على جميع األصعدة، وتحديداً في مجال البنى 

  تية،التح

وبسبب العالقـات المميزة التي تربط الحازمية 
  بالمسؤولين في لبنان وخارجه

تـّم استحداث شبكة جديدة لمياه الشرب ضمن 
  نطاق البلدة بالكامل

  مبادرة من بلدية الحازمية ان ھذا المشروع الممّيز والضخم يتم ب

  ذ شركة الحمراء للتعھدات، كويتي، تلزيم مجلس اإلنماء واإلعمار، تنفيصندوق التنمية ال تمويل
  .مصلحة مياه بيروت وجبل لبنانإشراف 

!شكراً دولة الكويت 

من شركة الحمراء للتعھدات يوضح نقاط سير المشروع وكيفية تغذية /  Michael Xantopolousالمھندس 
  : ة منعاً للشحالحـازمية في السنوات القادمة من مصادر متعدد

ة من نھر األولي مالقاد الشفة تقوم دار الھندسة بإعداد مشروع دراسات مستقبلية لتأھيل خطوط قساطل مياه −
 .األشھر الستة القادمةتنتھي ھذه الدراسة خالل سوف . المفترض أن تغذي الحازمية بالكاملالتي من و
 
اي الخزانات الموجودة في (من مصادر مؤقتة للمياه القادمة سوف تتغذى الحازمية  المرحلة اإلنتقاليةخالل  −

 ) الزحيما وفيالجمھور 
 

ى تغذيتھا من عند انتھاء المشروع سوف يتم تقسيم الحـازمية الى ثالث مناطق، كّل منھـا سوف يصار ال −
 . ، منعاً للشح وفق ما يبيـّــنه الجدول المرفق ادناهثالث مصادر مختلفة
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  شبكة جديدة لمياه الشفة في الحازمية

 

    

  الحازمية السفلى  الحازمية الوسطى  الحازمية العليا  
مارت تقال لغاية مفرق (

PEPSI  -  المجلس
  )اإلسالمي الشيعي األعلى

من بيبسي كوال ولغاية (
  )القصر البلدي

من طريق الشام (
ولغاية كاليري 

  )سمعان
  

  خزان الجمھور  بئر أرتوازي مستحدث  البئر األرتوازي   ١مصدر 
  

  ٢مصدر 
تمديد شبكات (

  )جديدة
  

من خزان الجمھور بواسطة 
خط خاص للحازمية قياس 

ملم يتم تفريغ منه  ٦٠٠
 ٢٥٠خطوط فرعية بقياس 

  ملم 

من خزان الجمھور بواسطة 
خط خاص للحازمية قياس 

  ملم  ٤٠٠

خط موجود حالياً 
سوف يصار الى 

  تأھيل قسم منه

  
   ٣مصدر 

  نھر األولي 
 )في المستقبًل(

خزان خاص للحازمية   ة خزان خاص للحازمي  خزان اليرزة
سوف يستحدث قبل 
  سوبرماركت ابو خليل

  

ً ($  ٣.٣٠٠.٠٠٠تبلغ كلفة المشروع  علماً بأنــّه تـّم ) ثالثة ماليين وثالثمائة ألف دوالر أميركي تقريبا
 وتميزاً تعديل مواصفات اإللتزام بطلب من بلدية الحازمية  لتصبح أكثر دقة 

 .خريطة تبيّن مواقع العمل ضمن نطاق البلدة بالكامل
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  !أفضل بلدّيــة للسنة الثالثـــة 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ثالث سنوات مّرت على انتخاب 
المجلس البلدي الحالي، وقد كان لكل 

  سنة جائزتھا ونكھتھا الخاصة

لم يختتم بالشكل التقليدي،  ٢٠١٢عام 
بل زيــّنـه درع التميــّـز الذھبي من 

للمسؤولية اإلجتماعية  المنظمة العربية
   ٢٠١٢/  ١٢/  ١٥في 

 في حفل ضخم أقيم في دبي

: اختار رئيس وأعضاء مجلس بلدية الحازمية شعاراً لعملھم اإلجتماعي
  !وال مريض دون طبابة... ال طفل دون علم 

ويتم العمل على تطبيق ھذا الشعار قدر اإلمكان، ووفقاً 
، وسوف يصار لإلمكانيات المتاحة في بلدية الحازمية
ت القادمة، وفق الى تفعيل العمل اإلجتماعي في السنوا

  .ادرة من الرئيسبالخطة المعّدة بم

اعتمد المجلس البلدي سياسة اجتماعية، تبلورت في  
السنوات األخيرة من خالل تقديم مساعدات اجتماعية 

عائلة تمر بضائقة مادية، تقّدم مرتين  ٢٥٠ألكثر من 
فترة الميالد، والثانية قبيل عيد  في السنة األولى في

  . الفصح

كذلك يقّدم المجلس البلدي مساعدات طارئة تـدرج 
ه خالل العـام، وتھدف الى الوقوف بجانب على جلسات

األھل لتسديد األقساط المدرسيـــّـة ألبنائھم، باإلضافة 
الى المساعدات المرضية واإلستشفائية، التي ترصد 

 .لھا ميزانية خاصة في كل عام
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  !أفضل بلدّيــة للسنة الثالثـــة 

 

) رئيسة لجنة الشؤون اإلجتماعية في بلدية الحازمية( السيدة سيمون عيرانيبة، كلــــّــف المجلس البلدي، وللمناس
  . البلدية في ھذا الحفل الضخم الذي أقيم على مستوى العالم العربي في امارة دبيلتمثــّل 

ً في جلسته المنعقدة بتاريخ  الجائزة، وللمناسبة  ٢٢/١٢/٢٠١٢وقد أھدت السيدة عيراني المجلس البلدي مجتمعا
 . احتفل الرئيس واألعضاء والموظفون بھذا اإلنجاز اإلضافي

) السيدة سيمون عيراني(شؤون اإلجتماعية ورئيسة لجنة ال) الشيخ يوسف حبيش(ونائب الرئيس ) السيد جان الياس األسمر(المجلس البلدي رئيس 
 –فؤاد األسمر  –ايلي الغاوي  –روجيه صفير  والموظفون روبير الغاوي  –انطوان مونس  –يتوسطون اعضاء المجلس البلدي السادة ھوفل بربريان 

 .جان شلھوب –جوزف النبي  –ميشال جبرايل  –جوني سنونو  –كريكور كركوريان  –جورج بدر 
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  ولكن ... عذراً معالي الوزير 

 

 

   
اسم  الحازمية المركب على سفح الجبل المحاذي 

  لقناطر زبيده ليس اعالناً تجارياً 
وان كل من يتمعــّـن في ھذه الصورة يرى انه 

يضيف رونقاً وجماالً وال ينتقص من قيمة القناطر 
 !األثرية بل يزيد عليھا

 ٢٠١٢/ص/٨٧٢: عدد

  ٢٠١٢ – ١٠ – ١٥الحـازمية في 

  معـالي وزير الثقافة اللبنانية
  المھندس كابي ليون المحترم  

المؤرخ   ٤٤٠٤كتاب معاليكم رقم   : الموضوع
طلب ازالة الفتة اعالنية مخالفة على موقع قناطر  ١٨/٩/٢٠١٢

  زبيده األثرية 

  الحازمية  رئيس مجلس بلدية –جان الياس األسمر   :المرسل

باإلشارة الى الموضوع المبيّن أعاله وكتاب معاليكم عدد 
  : ، نفيدكم بما يلي ٤٤٠٤/٢٠١٢و  ٥٣٤٢/٢٠١١

التي تعتبرونھا اعالنية ال تحمل اي صفة من " الالفتة "ان 
صفات اإلعالن أو التجارة، بل ھي اسم الحازمية باللغة األجنبية 

HAZMIEHرار مجلس بلدية ، وقد تـّم تركيبھا بناء على ق
ً لألصول  ١٠/٦/٢٠١١تاريخ  ١٥٦الحازمية رقم  المصّدق وفقا

القانونية والمرعية اإلجراء، وقد تـّم اعتمادھا أسوة بكبرى المدن 
: العالمية المتحضرة وتعزيزاً للشعار الذي اتخذناه للحازمية 

 مدينة العراقة والتطور
 

ى قناطر زبيده قامت بلدية الحازمية بتوسيع الطريق المؤدي ال
األثرية باإلضافة الى استحداث فسحات بجانب القناطر، كما 
وتقوم بلدية الحازمية بصيانة دورية وتنظيف لقناطر زبيده 
ً بأنھا قد اتخذت من القناطر شعاراً لھا  األثريه ومحيطھا، علما

 ٢٩/١٠/٢٠١٠تاريخ  ١٣٧بموجب قرار المجلس البلدي رقم  
 . وتاريخية لما تمثله من قيمة اثرية

 

كنا تمنينا على الوزارات والمراجع المعنية التعاون معنا أكثر لما فيه المصلحة العامة 
بشكل دوري وادراجھا على اللوائح  لجھة صيانة المعالم األثرية وتحديداً قناطر زبيده

 . الرسمية لآلثار وتشجيع زيارتھا حتى التبقى بلدية الحازمية تقوم منفردة بھذا العمل
 

  ،لــــــــــــذلــــــــــــــــك

نتمنى على معاليكم اإليعاز لمن يلزم بغية اعادة الكشف على سفح الجبل المقابل   
ونا بھا، كما ننصح بالكشف تممفة التشويه الذي اتھلقناطر زبيده والـتأكد من انتفاء ص

على القناطر األثرية من الجھة المقابلة للحازمية، للتمكن من المقارنة، ألننا وايـّـاكم 
  .حريصون على المصلحة العامة والحفاظ على اإلرث الثقافي الوطني

  بكل احترام،

  جان الياس األسمر/ رئيس مجلس بلدية الحازمية 

 

مقتطفات من كتاب رئيس المجلس الى معالي 
رداً على  ٢٠١٢-١٠-١٥وزير الثقافة بتاريخ 

  طلب ازالة اسم البلدة

دعماً لموقف الرئيس، وايماناً من المجلس البلدي مجتمعاً بضرورة 
اإلستمرار بالنھج اإلنمائي للحازمية وعمل كل ما أمكن إلبراز اسمھا 

  في لبنان والخارج، كي تبقى منارة ومثاالً للبلديات، 
الذي  ٢/١١/٢٠١٢تاريخ  ٢٢٩دي القرار رقم اتخذ المجلس البل

  : نص بمادته األولى على التالي
  

عن سفح الجبل المقابل  HAZMIEHالموافــقـــة على عدم ازالة كلمة  "
زبيده األثرية واإلبقاء عليھا ألنھا تزيد القناطر والمنطقة المحيطة  رلقناط

لس البلدي بھا برونق خاص وتزيد عليھا جمالية، وتكليف رئيس المج
  ". اإلستكمال
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  . في بلدية الحازمية للموظفينموحد  لباس

 

نقلة نوعية لبلدّية تسعى دومًا 
  نحو األفضــل

  

بعد انتقال بلدية الحازمية للعمل في 
القصر البلدي الذي يتمّيز باتساع 
قاعاته ومكاتبه األنيقة، آان ال بد 

من استكمال المسيرة لكي تبقى 
في مجال التطور  الحازمية رائدة

  واظهار الصورة الحضارية، 

لذلك اتخذ المجلس البلدي القرار 
 ٢/١١/٢٠١٢تاريخ  ٢١٢رقم 

القاضي بالموافقة على لباس موحد 
  للموظفين اإلداريين في البلدية، 

/ ٣٧/وتطبيقًا للمذآرة اإلدارية رقم 
الصادرة عن رئيس المجلس 

البلدي، أصبح ابتداء من 
الزي موحدًا باللونين  ٢/١/٢٠١٣

للمرة األولى الرمادي واألزرق، 
     على النطاق البلدي في لبنان،

يجة ابناء وزوار توقد أدهشت الن
 .الحازمية لما حملت من اناقة ورقي

  م اإلداريــــــــــــــــــــالقس
المحرر جوزف النبي يتوسط فريق العمل المؤلف 

 –جوني سنونو  –ايلي غاوي  –من ريتا لمع 
 آرآور آرآوريان

  اليـــــــــــــــم المــــــــــــالقس
مراقب  –المراقب الصحي فؤاد األسمر  –الجباة جوزف عيد وبيار شرفان  –ب جورج مهنا المحاس

 ميشال جبرايل امين الصندوق –الرسوم ماريو مخول 
 

  ا ــــــاريـــــــــرتــــــــــــــــــــــكــــــــــــالس
 )مكتب الرئيس(آارول داوود        )اإلستعالمات(  رانيا رشو



  ٢٠١٢/ ٤الفصل  –زمية مجلة الحا

 

١٠ 
  صفحة جديدة على اإلنترنت ومواقع التواصل

 

 أطلقت بلدية الحازمية صفحتھا الجديدة على شبكة اإلنترنت بعد أن نالت صفحتھا األولى جائزة ١٢/٢٠١٢خالل شھر 
، وتضم الصفحة الجديدة نبذة عن تاريخ البلدة واصل تسميتھا ومجالسھا البلدية واإلختيارية، ٢٠١٠التميز التقني للعام 

باإلضافة الى النشاطات التي تقوم بھا البلدية خالل العام والتغطية اإلعالمية التي تواكب عملھا، الى ذلك سوف يخصص 
حيث من الممكن اإلطالع على خرائط الحازمية بالتفصيل، عبر اإلنترنت، وخانة  GIS على ھذه الصفحة خانة لمشروع
  . الفرنسية واإلنكليزية –العربية : تتميــّـز الصفحة الجديدة أيضاً بلغاتھا الثالث  .أخرى للجنة التجار

  عيّنة من الصفحات اإللكترونية

فتح ذراعيه يوألن العالم اليوم 
للتواصل اإلجتماعي، أطلقت بلدية 

على  الحازمية موقعھا الخاص
Youtube  الذي يتضمن تقارير

مصورة عن نشاطاتھا واإلعالم 
المرئي والمسموع، باإلضافة الى 

صفحتھا الخاصة على موقع 
Facebook  التي تضم ألبومات

  .الصور المفصلة

www.facebook.com/pages/Hazmieh-Municipality   

twitter.com/munihazmieh  

www.youtube.com/user/hazmiehmunicipality 



  ٢٠١٢/ ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

 

 

١١ 
  !حديقة مثالية في الحـازمية 

 

  البيئة من اولويـــّـاتنــــا 
  

  ايماناً من مجلس بلدية الحازمية بضرورة اإلھتمام بالبيئة وزيادة المساحات الخضراء وسط غابة البناء في المدينة، 
 ّ ـز بخبرته العالية في مجال وبعد ان اطلع المجلس البلدي على الدراسة المعدة من قبل المھندس بشارة مونس، الذي يتميـ

  بيبلوس / ل يميم الحدائق، ومن بينھا حديقة جبتص
) المھندس بشاره مونس( BMعلى  تلزيم مكتب ٢٠١٢-١١-١٦تاريخ  ٢٣٣وافق المجلس البلدي بموجب القرار رقم 

  )منطقة سنا(اعداد دراسة خاصة للحديقة على ضفاف نھر بيروت 
  وفقاً للمخطط المبين في الصور التالية

 



  ٢٠١٢/ ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

 

١٢ 
  نشاطات الرئيس

 

  مؤتمر الالمرآزية اإلدارية في السراي 
  يبدو في الصورة دولة الرئيس نجيب ميقاتي

  النائب ابراهيم آنعان والرئيس ادمون غاريوس
  *  *   *  

  
ألن الالمرآزية اإلدارية أصبحت حاجة ملحة لتقديم 
عمل أفضل والتحّرر من الروتين اإلداري، يشارك 
الرئيس جان األسمر في اجتماعات عمل ينظمها 
المكتب التقني للبلديات لدراسة آيفية السعي الى 

  . التطّور المنشود
  

 * *  *  
في هذا السياق، نـّدد الرئيس األسمر باقتطاع حصة 

دية من الصندوق المستقل لتدفع الى شرآة البل
سوآلين دون الرجوع الى البلدية او الوقوف عند 

 .رأيها

  مع سعـادة محـافظ جبل لبنان 
  القاضي أنطوان سليمان 

عرض الرئيس جان األسمر لتطّورات العمل 
البلدي ولنشاطات بلدية الحازمية، وقد سمع 

ى جهوده المميزة التي ساهمت التهاني والثناء عل
بنقل الحازمية وجعلها نقطة استقطاب ألهم 

 المستثمرين اللبنانيين والعرب
 

  مع غبطة البطريرك مار بشاره بطرس الراعي 
في روما خالل حفل تنصيبه آارديناًال، شارك الرئيس جان 

األسمر فرحة واعتزاز اللبنانيين بكاردينالهم الجديد، وقد آان له 
لقاء جانبيًا مع نيافته ذآـــّـره فيه بأن الحازمية ال تزال بإنتظار 

دشين الشارع المسمى خصيصًا على اسمه تخليدًا زيارته لت
للزيارة التاريخية التي تكّرم بها على الحازمية، بلدة وبلدية 

 ورعايا
 



  ٢٠١٢/ ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

 

١٣ 
  يالد مع الصغارالبلدية تحتفل بالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مع حلول عيد الميالد المجيد، وضمن مجموعة نشاطاتھا الميالديــّــة، استضافت بلدية  
في عرض أّول على مسرح دير اآلباء  Louna : Bonbon L’avionالحازمية مسرحية 

  .١٥/١٢/٢٠١٢المخيتاريست، يوم السبت في 

إلستثنائي الذي سبق عيد الميالد، حيث فرحة األطفال كانت عارمة ومميزة جداً في ھذا اليوم ا
فاق عددھم السبعمائة طفل، وقد تفاعلوا مع شخصياتھم المحببة وأنشدوا أغاني الميالد مع بابا نويل 

  . والفنانين المشاركين في اإلستعراض

لجنة الثقافة السيدة سيلفيا دعيبس  رئيسةقبل انطالق الحفل كانت كلمات مقتضبة لكل من   
س البلدي السيد جان الياس األسمر اللذان أكـّـدا أن مسيرة األعياد مستمرة لتبقى ورئيس المجل

  .الحازمية نابضة بالحياة



  ٢٠١٢/ ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

 

١٤ 
  البلدية تحتفل بالميالد مع الصغار

 

  

شكر الرئيس األسمر كّل من ساھم في انجاح مختلف النشاطات من متطوعين واعضاء 
ً حضور األب  شربل موسى المجلس البلدي ومختاري البلدة ولجنة تجارھا وفعالياتھا، وقد كان الفتا

يرافقه عدداً كبيراً من فرسان وطالئع رعية مار روكس، كما كان دور كشافة اإلستقالل مميزاً من 
  .حسب ما جاء في كلمة األسمر" ألّن بھم ومعھم تكتمل فرحة العيد" حيث المساھمة في التنظيم ، 

ل المشاركين بحضور بعد انتھاء العرض، وّزعت بلدية الحازمية ھدايا قيـّــمة على كل األطفا  
  . رئيس المجلس البلدي وأعضاء لجنة الثقافة والمھرجانات في البلدية

  

  األب شربل موسى يترأس وفداً من فرسان مار روكز
السيدة وفاء  –السيدة ساميا خليل  –ناديا األسمر . ويتوسط د

 األسمر والسيد روي حرب

ريما  –ساميا خليل  –نجاة كنعان  –لور صفير  –السيدات تيريز خوري 
ونس وغيرھن الكثير توزعن ھدايا البلدية على اطفال وداد م –بربريان 

 الحازمية 



  ٢٠١٢/ ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

 

١٥ 
  الحازمّية تكّرم كبارھـا

 

 

لمناسبة حلول األعياد المجيدة دعا رئيس وأعضاء مجلس بلدية الحـازمية كبار البلدة الى 
لدعوة في القاعة العلوية للقصر البلدي وقد لبـّــى ا ٢٠١٢ – ١٢ – ٨حفل غداء يوم السبت في 

عائلة حيث قّدم لھم رئيس المجلس البلدي يرافقه بابا نويل ھدايا رمزية  ١٥٠ما يقارب 
  .والمعايدات السنوية المخصصة لھم

  

رئيسة لجنة الشؤون اإلجتماعية (افتتحت السيدة سيمون عيراني 
بكلمة ترحاب بمن حضر معتبرة أّن العيد ) في بلدية الحازمية

ائلة الكبرى أي عائلة الحازمية على الحقيقي يكمن في لقاء الع
روح المحبة والتضامن، مثنية على جھود المجلس البلدي في 
الشأن العام ومشّددة على أھمية الشعار الذي اختاره الرئيس 

  " ال طالب دون علم وال مريض دون استشفاء"جان األسمر 

  

  

الخمور "البلدية   ه بضيوفقتخ يوسف حبيش فقد رحـّـب على طرياما نائب الرئيس الشي
  . على ما جاء في كلمته" المعتقة، سنابل الخير والبركة، ضمائر الرجال واألوطان

 اإلستقبال المميز من السيدات 



  ٢٠١٢/ ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

 

١٦ 
  الحازمّية تكّرم كبارھـا

 
  

ً باإلعالمية ليليان ناعسي التي حضرت الجزء  شكر الرئيس كل من لبى الدعوة، مرحبا
  " تجمعنا المحبة"األكبر من الحفل، معتبراً أن العيد يبدأ اليوم وال ينتھي طالما 

 

 

 جانب من الحضور
 

 الرئيس جان األسمر موزعاً الھدايا على المدعوين
 



  ٢٠١٢/ ٤الفصل  –مجلة الحازمية 
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  ي لبنان بضيافة الحازميةفمؤتمر المنشطين الثقافيين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الدورة إلى تھدف 

 .تقوية دور البلديّة في تطوير سياسة ثقافية لخدمة مواطنيھا  -
 .تقوية قدرات المكلفين بالتنمية المحلية لتنظيم وتنفيذ األنشطة الثقافية -
 .إتاحة الفرصة للمواطنين لالستفادة من األنشطة الثقافيّة المحلية -

ى قسمين، قسم نظري تخلله توزيع كتيب دليل على المشاركين يتضمن اقتراح انقسمت الدورة التدريبية ال
  . خطوات لتنظيم برنامج ثقافي، أما القسم التطبيقي فكان عبارة عن عمل مجموعات بھدف انشاء برنامج ثقافي

بتوجيھات من رئيس المجلس 
البلدي السيد جان األسمر لضرورة 

توسيع آفاق الحازمية، وجعل 
 ً   القصر البلدي مركزاً ثقافياً دائما

استضافت البلدية مؤتمر المنشطين 
-١٢-١٥الثقافيين في لبنان في 

الذي تّم تنظيمه من قبل  ٢٠١٢
CGLU ) منظمة المدن والحكومات

  )المحلية المتحدة

ال يقتصر ھدف بلديـّــة الحـازمية من افتتـاح 
ھذا القصر بقاعاته الفسيحة والتي سيتم 

ث وأفضل التقنيات فقط على تجھيزھـا بأحد
العمل البلدي، بل يتخطــّـاه بمراحل حيث أننـــا 
سنعمل ما بوسعنـا لنحّولــــه الى مركز ثقافي 
واجتماعي واقتصادي على مدار العـام، 
بالتعاون والتنسيق مع أھم المنظمات أصحاب 
الخبرة أمثالكم ومع السفارات العاملة ضمن 

سفارات الدول الكبرى نطاق البلدة أوالً، وجميع 
  في المستقبل القريب، 

ألّن الدور البلدي ال يقتصر على األعمال 
ل ان اإلستثمار األھم ھو اليوم في الروتينيــّـة، ب

البشر من خالل التوعية والثقافة والمسؤولية 
  اإلجتماعية، 

ألّن الھدف اليوم يجب أن يطال شرائح المجتمع  
كافة، ألننا مع الفعاليات المدنية نبني مجتمع 

  الغد، 

وألّن العالم قد أصبح قرية واحدة، ال بد من  
في التسويق  التشديد على أھمية دور البلديات

للثقافة مما يتيح الفرص لالنفتاح على العالم 
وعلى اآلخر من خالل النشاطات المختلفة التي 
تنظمھا البلدية والمؤتمرات التي تستضيفھا 

  وتشارك فيھا،

ألننـا ننتــمي الى ... ألننـــا نھتـــم بشبابنـــا 
!جذورنــــــــــــــا نعمل معـاً من أجل مجتمع أفضل   

لس بلدية الحازمية جان الياس رئيس مج
بشير عضيمي . سمر متوسطاً داأل

ورئيس مجلس بلدية ) CGLUرئيس  (
  السيد عباس اسماعيل بريتال 

  وھذه مقتطفات من كلمته اإلفتتاحية

  : ات المشـاركـــــــــــــةالبلدي
 –حمانا  –تبنين  –الحازمية   –بريتال 

/ زغرتا   - زحلة المعلقة  –رأس المتن 
 –عينطورة  –عاريا  –صيدا  –اھدن 

  قليم التفاحا –نھر ابراھيم 



  ٢٠١٢/ ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

 

١٨ 
  إلستقالل في الحازميةا

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

لمناسبة عيد اإلستقالل، رفعت 
اليافطات ضمن نطاق بلدية 

الحازمية التي تشيد بدور الجيش 
اللبناني والقوى األمنية وارادة 
الشعب الصلبة في الحفاظ على 

  مقّدرات اإلستقالل
وللمناسبة ايضاً، تّم

تنظيم مسابقة التميّز بين 
مدارس البلدة ألفضل 

الت بحث عن رجا
اإلستقالل، وتّم توزيع 
الجوائز ضمن احتفال 
قّدمه اإلعالميان وسام 

بريدي ونھاد 
صقروأحياه الفنان نقوال 

  سعاده نخله

وقد نظمت مدرسة اإلليزيه ماراتون خاص في 
الحازمية انطلق من المدرسة وتوجه الى القصر 

الشعلة الى  األستاذ ايلي مسلم لبلدي حيث سلما
  جان األسمر الرئيس

  ...   ELYSEEطالب مدرسة الـ 
  .  رّواد في المبادرات المميزة 



  ٢٠١٢/ ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

 

١٩ 
  !فرح وزينة : الميالد 

 

  عت على شوارع البلدةمضاءة وّز ةتــّم تصنيع ألف شجرة صغير
  . متر ١٢و  ٨بين  كما تّم تصنيع وتركيب  ثمانية أشجار ضخمة تراوح ارتفاعھا

 

باء قرب دير اآل(وسط الحازمية :  خمة مغارة الميالد الض
أما السنة المقبلة فستكون في باحة القصر ) المخيطاريست

  !البلدي

  بدعم وتشجيع من بلدية الحازمية،
لمناسبة األعياد المجيدة دعت لجنة و

التجار الى حفل اضاءة شجرة عمالقة 
على مدخل الحازمية، وقد شارك في 
الحفل معالي وزير الداخلية والبلديات 
ة العميد مروان شربل، نواب المنطق

والسيدة الھام فريحه، وعدد كبير من 
الى جانب رئيس لجنة  الشخصيات

التجار جوزف خوري واعضاء اللجنة ، 
ورئيس واعضاء مجلس بلدية الحازمية 

  .ومختاري البلدة



  ٢٠١٢/ ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

 

٢٠ 
  اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي

 

  ريمون سمعـــــان 
 رئيس اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي

   ٢٠٠٧/  ٥٠٠المرسوم رقم 
 اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي

 تحويطة النھر، والشياح/ عين الرمانة / رن الشباك فاتحدت بلديات  ٢٠٠٧ام ع
تحت لواء اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي المرخص بموجب المرسوم  لحازمية، وا

، وقد انتخب السيد ريمون سمعان رئيساً لإلتحاد ٣/٧/٢٠٠٧تاريخ / ٥٠٠/رقم 
في حين يتخذ اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي  والسيد جان األسمر نائباً للرئيس، 

  . من بلدية الشياح مقراً له

من اإليضاح أجاب  ، ولمزيدةاإلتحاد خطوة أولى نحو المركزية منشوديعتبر ھذا 
  .لتنائعان على اسالرئيس ريمون سم

  ما ھو دور وعمل اإلتحاد ؟ 
يھدف ھذا اإلتحاد الى انشاء قّوة عمل تجمع بين البلديات 

راء عمليات الكشف المذكورة أعاله، حيث يصار الى اج
والتدقيق الالزمة للمعامالت الواردة الينا، ودرس كل 
معاملة واعطاء الموافقة أو الرفض، كل بحسب حالتھا، 
ً ومنتجاً، دون  ولكن األھم أن العمل يكون سريعا

  . اإلضطرار الى اللجوء للروتين اإلداري الطويل
  
  

  ما ھي أبرز المعامالت التي ينجزھا اإلتحاد؟ 
تقوم األجھزة العاملة في اتحاد بلديات ساحل المتن 
الجنوبي ببت جميع الطلبات الواجب تصديقھا، وھي تتنوع 
بين اإلدارية والفنية والھندسية، تسجل في قلم اإلتحاد 

 . وتحال الى الدوائر المختصة فيه

ھل سيبقى اإلتحاد محصوراً بھذه البلديات؟ أم ھنالك خطة 
  لتوسيع آفاقـــه؟ 

الحازمية والشياح ھي النواة األولية  –بلديات فرن الشباك 
لتأسيس ھذا اإلتحاد، ويجب أن ننّوه في ھذا السياق ان التعاون 

ى تحقيق ھذا في ما بين رؤساء ھذه البلديات ھو الذي أدى ال
الحلم الكبير، لكننا لن نقف طبعاً  عند ھذا الحد، بل نحن نسعى 

لتنضم الى ھذا اإلتحاد، علماً  مع عدد من البلديات المجاورة
بأن نجاح ھذه التجربة المميزة كفيل بأن يستقطب انتباه 

  .  زمالءنا وجيراننا
  
  

  ھل من نشاطات مشتركة بين بلديات اإلتحاد؟ 
ق الدائم في ما بيننا من أجل تسريع العمل وانجازه نقوم بالتنسي

أما في ما خص النشاطات التربوية . بأفضل وأنجح الوسائل
والثقافية والفنية، فنحن بصدد وضع خطة مستقبلية لتشمل 
نشاطات مشتركة في ما بين البلديات الثالث، لما تحتوي على 

اعيد تبادل خبرات وثقافات، ولكننا ننّوه الى أن تحديد مو
مھرجاناتنا الصيفية يتم بالتنسيق الكامل في ما بيننا، لجھة 
التاريخ والفنانين المشاركين كي ال يحصل أي مضاربة ان 

 . جاز التعبير بين بلدية وأخرى
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  منا وفينا بقلم المختار ايلي الغاوي

 

  ) ١٠٧ – ٣٢سجل (ماروني  -ول  آل فض
  

جاءت عائلة فضول الى الحازمية خالل الربع األخير 
عائلتان تجمع . من القرن التاسع عشر من وادي شحرور

  . بينھما صلة القرابة 
  

سوف نتطرق في ھذا القسم الى 
 طانيوس مارون فضول عائلة 

على أن نتطرق في التقرير 
القادم الى عائلة أنيس مسعود 

  . فضول
  

 طانيوس مارون فضول
متزوج )  ١٩٧٢ – ١٨٩٦(

من السيدة سمية سعد كنعان 
 –الياس : كرم وله خمسة ابناء 

 –جورج  –مارون  –جوزف 
  جان وبنتان فيوليت ومارسال 

  
  

  توفي عازباً   الياس طانيوس فضول    
   

متزوج من السيدة سميرة     س فضول جوزف طانيو    
وله ولدان جان كلود وشارل ) متوفيان(نعمة هللا شمعون 

  وبنات 
  

متزوج من السيدة ايفيت       مارون طانيوس فضول     
  . فادي –انطوان : حداد وله ولدان 

  
متزوج من السيدة نجاة جورج طانيوس فضول           

      لبوس وله ولدان آالن وكريستيان 
  

ج من متزو)  توفي(       جان طانيوس فضول      
  . بنات السيدة آنا األسطا وله 

  
  

  ماروني -  ١٠٠السجل    -آل صفير  
  

مواليد ( ١٩٢٢الى الحازمية عام  أديب صفير جاء 
متأھل من السيدة شفيقة شكري ابو شقره ) ١٩٢٢ريفون 

  ، لھما من األبنـاء أربعة ذكور وأربع اناث )ابنة البلدة(
  
  

  عازب     أنطوان أديب صفير
  

  ھل وله ولدان متأ    سامي أديب صفير
  )ميركو وديانا(        

  
  

  متأھل وله ثالثة اوالد     مارون أديب صفير
  )بشير –روبير  –بسام (        
  ) ريتا –روال (وابنتان         

  
  

  متأھل وله اربعة ابناء     شربل أديب صفير 
  –شنتال  –باسكال (

)شربل جنيور –جيسيكا 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أديب صفير يتوسط أوالده الشباب
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  النفقات   -التقرير المالي  

 

 

 

 

 

 

   

رئيس ( تعويضات الرئاسة 
المسددة  )ونائب الرئيس 
 ل ل  ١٨.٠٠٠.٠٠٠  ٤/٢٠١٢خالل الفصل 

 ل ل  ٢٣٦.٧٧٧.٠٠٠ رواتب الموظفين
 ل ل  ١٥٧.٥٠٤.٠٠٠ االجراءاجور 

المكافآت والتعويضات 
 ل ل  ١٨٥.٢٦٥.٠٠٠ والتقديمات المختلفة

 ل ل  ٩.٦٣٧.٠٠٠ اللوازم
 ل ل  ٣١.٩٣٠.٠٠٠ المالبس

المخابرات الھاتفية والبريد 
 ل ل  ٤.٨٣٩.٠٠٠ والبرق

 ل ل  ١٣.٨٩٢.٠٠٠ نفقات ادارية اخرى
 ل ل  ١٤.٨١٨.٠٠٠ التجھيزات

 ل ل  ٢٠.٤٠٠.٠٠٠ التجھيزات وااللياتصيانة 
 ل ل  ١٠.٦٤٩.٠٠٠ المفروشات

 ل ل  ٦.٦٠٠.٠٠٠ النظافة العامة
 ل ل  ٢٨.٨٩٥.٠٠٠ صيانة المباني

 ل ل  ١٢.٨١١.٠٠٠ مكافحة الحشرات
 ل ل  ١٠.٦٠٩.٠٠٠ لوازم التنظيفات

 ل ل  ٣٧.٠٠١.٠٠٠ المحروقات
 

 ل ل  ٦.٩٠٠.٠٠٠ بدالت استھالك الكھرباء
 ل ل  ٦٣٠.٦٠٢.٠٠٠ صيانة الطرق العامة
 ل ل  ٢.٤٦٠.٠٠٠ صيانة شبكة المياه

صيانة شبكات االنارة 
 ل ل  ٢.٢٦٢.٠٠٠ العامة

إنشاء الطرق العامة 
 ل ل  ٦٤.٤١٥.٠٠٠ واالرصفة واالقنية

 ل ل  ١٩.٧٥٠.٠٠٠ إنشاء الحدائق
 ل ل  ١١٦.١٤٣.٠٠٠ نفقات الدروس

 ل ل  ١٦٩.١٠٠.٠٠٠ مساعدات المعوزين
مساعدات االوقاف 

 ل ل  ٢٦.٠٠٠.٠٠٠ الخيرية
المساھمة في النشاطات 

 ل ل  ١.٩٨٠.٠٠٠ الرياضية
المساھمة في النشاطات 

 ل ل  ٤٤.٠٠٠.٠٠٠ االجتماعية
 ل ل  ٥.٠٢٦.٠٠٠ االستقباالت

 ل ل  ١٤١.٦٩١.٠٠٠ االحتفاالت والمھرجانات
رسم الدعاوى واالحكام 

واتعاب والمصالحات 
 ل ل  ٢.٧٨٠.٠٠٠ المحاماة

 ل ل  ٥.٦٩٤.٠٠٠ نفقات التأمين
المصاريف االخرى غير 

 ل ل  ١٦.٧١٨.٠٠٠ الملحوظة
مجموع النفقات خالل 

الفصل الرابع من العام 
بلغ مليارين  ٢٠١٢

وخمسة وخمسين مليون 
ومئة وثمانية واربعين 
 ألف ليرة لبنانية ال غير

٢.٠٥٥.١٤٨.٠٠٠ 
 ل ل 

 

 

ل ل  ١١.٩٨٣.٨٩٩.٧٨١مبلغاً وقدره ٢٠١٢-١٢-٣١بلغ رصيد بلدية الحازمية كما في   

احد عشر مليار وتسعمائة وثالثة وثمانون مليون وثمانمائة وتسعة وتسعون الف وسبعمائة وواحد 
 وثمانون ليرة لبنانية ال غير
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   الواردات   -التقرير المالي  

 

 

 

 

  ل ل  ١٤٨.٥١٢.٠٠٠ م على القيمة التأجيرية سكنسر
  ل ل ١٩٢.٩٦٧.٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية ، غير سكن

  ل ل ٩٧.٧٧٨.٠٠٠ رسم صيانة المجارير واالرصفة
  ل ل ١.٤٧٤.٠٠٠ رسم خاص على تجارة المواد القابلة لالشتعال واالنفجار

  ل ل ١٢٠.٠٠٠ رسم الترخيص لالعالن الدائم والمؤقت
  ل ل ٢٨٣.٤٩٦.٠٠٠ رسم الترخيص بالبناء

  ل ل ١٤.١٧٩.٠٠٠ رسم استعمال االمالك والمنشآت العامة للبلدية
  ل ل ٢٨.٣٥٣.٠٠٠ لصالح التجھيزات%  ١٠رسم إنفاق في وجوه محددة 

  ل ل ١٠.٠٠٠ رسم تصوينة
  ل ل ١٣.٧٨١.٠٠٠ رسم إنشاء مجارير وارصفة

  ل ل ٣.٤٥٧.٠٠٠ لالعالن الدائمرسم االستثمار 
  ل ل ٢.٣٩٦.٠٠٠ رسم االستثمار الشغال االمالك العمومية البلدية

  ل ل ١.٢٠٠.٠٠٠ رسم االستثمار لمحالت ومحطات المحروقات السائلة
  ل ل ١٨٨.٠٠٠ رسم اعطاء البيانات واالفادات والدروس الفنية

  ل ل ٣٠.٣٦٣.٠٠٠ رسوم وغرامات تسوية مخالفات البناء
  ل ل ٧٠٨.٠٠٠ غرامات االعمال غير المنفذة من البناء

  ل ل ٥٣.١٥٦.٠٠٠ عالوة على قيمة المياه المستھلكة
  ل ل ٦.٨٩٢.٠٠٠ الغرامات 

  ل ل ٣٧٣.٠٠٠ رسم التعمير
  ل ل ٦.٦١٧.٠٠٠ ثمن دفتر شروط / محسومات الصرف من الخدمة 
بلغ  ٢٠١٢الرابع من العام مجموع الواردات خالل الفصل 

ثمانمائة وستة وثمانين مليون ليرة وعشرين ألف ليرة 
ل ل   ٨٨٦.٠٢٠.٠٠٠ لبنانية ال غير
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  جدول المعامالت اإلدارية

 

 

 

 

  

  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الصـــــــــــــــــــــــادرة
  المجموع  ٢٠١٢/  ١٢  ٢٠١٢/ ١١ ٢٠١٢/ ١٠  

  ٥  ٢  ٢  ١  محضر جلسة مجلس بلدي
  ٧٣  ٢٨  ٣٣  ١٢  قرارات مجلس بلدي

  ٢٨  ١٢  ٧  ٩  قرارات ادارية
  ٧٦  ٢٧  ١٩  ٣٠  معامالت صادرة الى الدوائر الرسمية 

  ـتــــلـــــــــــــــــــــــفمخــ
 –تعاميم  –رسائل شكر  –دعوات  –طلبات 

  ٦٧  ١٨  ١٩  ٣٠  اعالنات –مراسالت  –انذارات 

  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الــــــــــــــــواردة
  المجموع  ١٢/٢٠١٢  ١١/٢٠١٢  ١٠/٢٠١٢  

  ٣٦٨  ١٥٧  ١١٥  ٩٦  منجزة ومسلـّــمة: معامالت المواطنين 
  ٩  ٥  ٢  ٢  قيد اإلنجاز: معامالت المواطنين

  ٤  ١  -  ٣  رخص بناء
  ١٠  ٣  ١  ٦  رخص إسكان

  ٤٤  ١٠  ٢٢  ١٢  طلبات مساعدات اجتماعية
  ١٠٦  ٤٠  ٢١  ٤٥  تعاميم واردة من الوزارات

  مـــــــــختــلــــــــــــــف 
 –مأذونيات  –مراسالت  –عرض اسعار 

  ٢٥٤  ٦٢  ١٠٢  ٩٠  شكاوى وغيره–اعتراضات 

  عائلة  ٤٠=  عدد العائالت التي قدمت لھا مساعدات اجتماعية  

  ل ل    ٤٥.٣٥٠.٠٠٠=   قيمة المساعدات اإلفرادية   

  

  ل ل   ٢٠.٠٠٠.٠٠٠المساعدات التي قدمت الى جمعيات انسانية بلغت  

 المحرر جوزف النبي متوسطاً فريق العمل اإلداري ل ل    ٨.٠٠٠.٠٠٠لى رعايا البلدة بلغت  المساعدات التي قّدمت ا

كركور كريكوريان –جوني سنونو  –ايلي الغاوي  –ريتا لمع    
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  الحديقة العامة تحت الجسور

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ال شك ان اإلضطراد العمراني 
يحّول المدن الى غابات من 

البناء والباطون، لكن مجلس 
بلدية الحازمية رفض ھذا 

الواقع، وأصر على نشر الجمال 
والخضار، فما ان تدخل الى 

البلدة حتى ترحــّـب بك حدائق 
دثت تحت الجسور غناء استح

المنشأة حديثاً، ويجري العمل 
حالياً على تطويرھا ليتمكن أبناء 
البلدة من استعمالھا مستقبالُ في 

  . نشاطاتھم وحفالتھم

  

وإلضافة رونق وجمال على ھذه 
الحدائق تّم احاطتھا بحائط من 

الصخر المعتــّـق يرمز الى 
روح األصالة التي تتشبث بھا 

  . بلدية الحازمية

  

مرة جديدة يؤكد مجلس بلدية 
الحازمية على التزامه بالشعـار 

  الذي اتخذه 

 مدينة العراقة والتطّور
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  صيانة القطاعات 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

منعـاً لتحّول طرقات البلدة الى
مستنقعات جّراء العواصف، 
اتخذ مجلس بلدية الحازمية 
القرارات الالزمة لصيانة 

قطاعات تصريف مياه األمطار 
ضمن نطاق الحازمية 

واستحداث أخرى جديدة لتتمكن 
 من استيعاب كميات األمطار

  المتساقطة، 

  

وبالفعل، ضربت العاصفة لبنان، 
وشھدنا على تحّول أھم الطرقات 
الرئيسية الى بحيرات وأنھر، في 

حين غاب ھذا المشھد عن 
طرقات الحـازمية، وبقيت 
سالكـــة أمام جميع ابنائھا 

  . وزّوارھـــا

  

رئيس المجلس البلدي السيد جان 
ھذا " الياس األسمر يؤكد أن 

دورنا أن نستبق األزمات ال أن 
نقع ضحيتھا، فنعالج المشكلة 
قبل حدوثھا، ولعل ھذه النقطة 

ھي التي تجذب المستثمرين الى 
 "بلدتنا

استحداث قطاعة في 
 نزلة القصر البلدي

حفر وانشاء قطاعة 
ياه امطار تصريف م

جديدة في مارت تقال 
فيال عجاجبقر

وقطاعة أخرى في 
تقال،  نيو مارت

 ...وغيرھا العديد 
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  تزفيت وترقيع الحفر 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

اتخذ مجلس بلدية الحازمية 
في جلسته  ٢١٤القرار رقم 

 ٢٠١٢-١١- ٢المنعقدة بتاريخ 
الذي نص في مادته األولى على 

  : ما يلي 

الموافقة على محضر لجنة "  
المناقصات في بلدية الحازمية 

ء وإرسا ٢٨/٩/٢٠١٢تاريخ 
إلتزام مشروع زفت غب الطلب 

لزوم ترقيع وتزفيت طرقات داخلية 
ضمن نطاق بلدية الحازمية على 

مؤسسة جورج ابي حبيب للتجارة 
والتعھدات بقيمة 

ل ل فقط / ٣٨٥.٣٨٥.٠٠٠/
ثالثمائة وخمسة وثمانون مليون 
وثالثمائة وخمسة وثمانون ألف  

  " ليرة لبنانية ال غير 

أما النتيجة األولية فجاءت على 
  . . .الشكل المبيّن في الصور 

شارع كرم قبل وأثناء 
 التزفيت

شارع السفارة الليبية 
 قبل وأثناء التزفيت

شارع الغاردينيا قبل 
 وأثناء التزفيت

شارع زيدان قبل 
 وأثناء التزفيت



  ٢٠١٢/ ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

 

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

    مراقب الحراس سامي كركي وبعض عناصر جھاز الحراس في بلدية الحازمية

  مسؤولو وبعض عناصر جھاز الشرطة في بلدية الحازمية

 الحازمية آمنة ومحمية بجھودكم تبقى



  ٢٠١٢/ ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

 

٢٩ 
  بيـــــــــــــــان توضيحي 

٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 ً ان الطريق الذي يربط الحازمية بالمنصورية   :ثانيا
نيو مارت تقال أصبح  –والمعروف بطريق الزحيما 

ً رئيسياً نظراً لكثافة السير العابر عليه،  وليس طريقا
بإمكان بلدية الحازمية القيام منفردة بأعمال الصيانة 

، لذلك تناشد البلدية الدولة والتدعيم الالزمة له
ا وأجھزتھا كافة، لتقديم الدعم الالزم اللبنانية، بوزاراتھ

ً وزارة األشغال العامة والنقل، مجلس  وخصوصا
اإلنماء واإلعمار ونخص بطلب الدعم المعنوي 
والمادي من معالي وزير الداخلية والبلديات، وقد 
 رفعنا كتباً بھذا الخصوص للتعاون مع الوزارات
المختصة لتحديث وصيانة وتدعيم الطريق المذكور 

  . كي يصبح آمناً وبالمستوى المطلوب

  

  *    *    *  

  

 ً ً الى معالي وزير   :ثالثا رفعت بلدية الحازمية  كتابا
) ٢١/١٢/٢٠٠٩تاريخ  ٧٦٦٠معاملة رقم (األشغال 

طلبت فيه تزفيت طرقات رئيسية في الحازمية، من 
قد تجاوب معالي الوزير بينھا الطريق المتضرر، و

األستاذ غازي العريضي مع طلبنا، وأوفد فريقاً 
مختصاً من الوزارة إلجراء كشف ميداني على 
الطريق وقد تّم للغاية اعداد ملف موثق بخرائط 
المساحة والكشف التقديري مع جدران الدعم الالزمة 

لكنه لم ينفذ نظراً لھذه األشغال وأصبح جاھزاً للتلزيم 
حويل األموال الالزمة الى وزارة األشغال العامة لعدم ت

ً بھذا الموضوع،  رغم اھتمام معالي الوزير شخصيا
كما ابلغنا خالل اإلجتماع معه في اواسط العام 

٢٠١٢.  

  

 

نظراً لألحداث األليمة التي أصابت الحازمية جّراء العاصفة
عقد المجلس البلدي الھوجاء التي تضرب لبنان والمنطقة، 

ً بتاريخ  ً استثنائيا لتدارس    ٢٠١٣ – ١ -  ٩اجتماعا
  قرار التالي ع الراھنة وقد اتخذ الضااألو

اقفال الطريق الذي يربط الحازمية بالمنصورية ذھاباً ) أ
واياباً بشكل نھائي ريثما يصار الى القيام باألعمال الالزمة 
ً لألسس  من جدران حماية وصيانة وتزفيت وفقا
والمواصفات الفنية الموضوعة من قبل وزارة األشغال 

  العامة والنقل

خطرة من الطريق الممتد اقفال األجزاء المتضررة وال) ب
من تقاطع نيو مارت تقال بإتجاه الحازمية بعد تأمين 
امكانية الوصول للسكان المقيمين ضمن نطاق بلدية 

  . الحازمية

تكليف رئيس المجلس البلدي اإلستكمال والقيام بكل ) ج
اإلجراءات الالزمة إلعادة فتح ھذه الطرقات بعد تأمين 

 .المراجع الرسمية المختصة كافة سبل األمان بالتنسيق مع

تكليف شركتين من اصحاب اإلختصاص للقيام بالكشف ) د
الميداني ورفع التقرير الفني لألشغال المطلوبة لتدعيم 

  . وصيانة الطريق ورفع كشف باألكالف التقديرية

  

  : بلدية الحـازمية أن توضح التــاليالى ذلك ، يھم 

بحياة المرحوم نأسف للحادث األليم الذي أودى   :أوالً 
جراء زحل  ٢٠١٣- ١-٧جوزف صفير صباح اإلثنين 

الطريق من تحت سيارته، ونتوجــّـه بالتعازي القلبية الحارة 
الى عائلته سائلين هللا أن يسكنه فسيح جناته وأن يلھم أھله 

ھو عضو  روجيه صفير الصبر والسلوان سيما وأن شقيقه 
  . زميل في مجلس بلدية الحازمية

  

 



  ٢٠١٢/ ٤الفصل  –مجلة الحازمية 

 

٣٠ 
  بيـــــــــــــــان توضيحي 

 

 ً بدأت بلدية الحازمية بإتخاذ ما امكنھا من   :رابعا
، التدابير الوقائية لھذه الطريق وغيرھا بشكل دوري

ً للمصلحة العامة سيما  بإنتظار التلزيم النھائي تأمينا
وأن ھذا الطريق يسلكه عدد كبير من السيارات 
ً وأنه يربط المتنين، وبعد أن اصبحت نيو  خصوصا

نية من الطراز األول، الى ذلك كس مارت تقال منطقة
تقوم بلدية الحازمية بما أمكنھا من اعمال الصيانة 
المؤقتة لدرس امكانية فتح جزء منه لتسھيل امور 

  . المواطنين

  *   *   *  

 ً طلبت بلدية الحازمية بكتابھا األخير من     :خامسا
وزارة األشغال ايفاد لجنة متخصصة للكشف على 

ظر بإمكانية العمل على اصالحھا موقع األضرار والن
ً لمزيد من الحوادث المؤسفة  ريثما يصار الى تالفيا

ات الذي وعدنا بالبت به من قبل يمانھاء ملف التلز
  . معالي الوزير قبل نھاية العام الجاري

 

صورة الطريق الذي انھارت بعض أجزائه ويظھر فيھا حاجز حماية، 
وقد أرفقت ھذه الصورة بالكتاب الصادر الى وزارة األشغال حيث 

 .زمةتطلب بلدية الحازمية تزويدھا بالمونسات الال

صورة تبيّن الجزء األول من انھيار الطريق، علماً بأن الجزء المنھار
 .كان األفضل ويحتوي على حائط دعم

صورة تبيّن حائط الدعم الموجود على 
الطريق المتّضرر والذي لم يتحّمـل 

 أضرار العاصفة



 

٣١ 
  بين الحزن والفرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ةموظف في بلدية الحازمي(سمير خوري   
في ذمة هللا   

عشرة عمر والد صغار             
 كبرنا خسرنا بو سمرا

شو كنــــــــا نقعد بالدار            
  كاس واركيلة وجمــرا

تھّب النـــــار            نولّع منقل 
  بوجودك حلوه السكـرا

كنا رفقا وصحبي كتــار            
  بتجمعنا بوسة وغمــرا

صارت إمــك إم لكتــار              
  من رفقـــاتك يا سمــرا

حبـــا الجبــــــار             جويل ب
  قدمتلـــــك كل عمــــرا

بقلبــا تفّجر بركــان نار            
  عفراقـــك أصبح جمـرا

 

خيّك يبكي ليــل نھــــار      
  حياتو صــارت مـــــّرا

بيشرد ضايع ومحتــــار     
  حلمو يشوفــك عبكــرا

إمــك خسرت كبير الدار     
  غمرتــــك آخر غمـــرا

مش مصدقة شواللي صار  
غيابــــك ھّدال عمــــرا       

  عشرة عمر والد صغار 

  كبرنا خسرنا بو سمرا

                                  
  طوني أبو خليل 

  

شربل بيار ابو شقره الذي فاز بالمرتبة . مبروك إلبن الحازمية م
العالمية عن فئة أفضل  round the world@األولى في مسابقة 

  !صورة 

مبروك للكاتب في بلدية الحازمية ايلي الغاوي زفافه، ويتوسط العروسان 
المختار ايلي  –ناديا . لبلدي السيد جان األسمر وعقيلته درئيس المجلس ا

  األب يوسف راشد وعقيلته –الغاوي وعقيلته غاده 



 




