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 الـفھــــَرسْ 

: فكرة  
رئيس مجلس بلدية الحازمية    

  جان الياس األسمرجان الياس األسمر

 إعداد وتنفيذ 

حرب حرب . . روي جروي ج   

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

  ونخص بالشكر أجھزة وموظفي بلدية الحازمية، والمحاسب جورج مھنا                

موقع بلدّيــــة الحازمية على 
 صفحة اإلنترنت 

wwwwww..hhaazzmmiieehh..ggoovv..llbb  

harb.roy@gmail.com    

  نشاطات الرئاسة  الباب األول 
  ٣ص   الفھرس
  ٤ص   ٢٠١١رجل العـام 

   ٦ – ٥ص    المحصـّــلة
  ٧ص    جائزة اإلبداع التقني

  ةميالد الحـازميـّـــــ  الباب الثاني 
   ٩ -٨ص   المسيرة اإلستعراضية 

  ١٠ص   زينة الحازمية
   ١٢ – ١١ص  مسرحية وھدايا 
Valet Parking  ١٣ص   
  ١٤ص  زيارة الجمعيّات 
  ١٥ص   رعية مارت تقال
  ١٦ص   رعية مار روكز
  أجھـزة البلديــّــــة  الباب الثالث
   ١٨ – ١٧ص   التقرير المالي

  ١٩ص   دراو   –صادر 
  ٢٠ص   زيمات أھم التل
  ٢١ص   الحراس /  الشرطة 

  نشـاطات مختلفة   الباب الرابع
  ٢٢ص   !نفخر بك: سيمون عيراني 

Beirut Marathon   ٢٤ – ٢٣ص   
  ٢٥ص   لجنة تجار الحازمية 

  ٢٦ص  نشاطات مختلفة 
  األشغـــال  الباب الخامس 

  ٢٩ -  ٢٧ص   تزفيت نيو مارت تقال 
  ٢٩ص   الملعب البلدي

  ٣١  -  ٣٠ص   مختلفةأشغال 
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العربية  من المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في جامعة الدول بدعوة
، في ٤/١٢/٢٠١١وأكاديمية تتويج للتميّز والجودة، أقيم يوم األحد في 

فندق ارماني في دبي، حفل تكريم لرجاالت عربية في مختلف المجاالت 
ھم محافظ السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والفكرية واألدبية نذكر من

جدة، قائد شرطة دبي ورئيس بلديتھا، مدير عام حكومة اإلمارات 
اإللكترونية، مسؤول الملكية الفكرية في الخليج، رئيس تكنولوجيا 

لبنـان، وكعادته، . المعلومات في دبي، رئيس الديوان األميري في قطر
 كان له حصـّـة في التكريم من خالل اللواء اشرف ريفي ، األستاذ فؤاد
مخزومي، اإلعالمية كلود ابي ناضر ھندي ورئيس مجلس بلدية 

  . جـان الياس األسمرالحازمية 

  

  

العھد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن  إذاً  تّوج رئيس المجلس في الحازمية، السيد جان الياس األسمر من قبل وليّ 
على مستوى الوطن العربي، وقد كانت للرئيس األسمر  راشد المكتوم، وقد استلم الوسام الذھبي في مجال المبادرات المتميزة

  : الكلمة التالية التي دّونھا في السجل الذھبي

جامعة الدول العربية وأكاديمية تتويج  –شرٌف كبير لي أن يتّم إختياري من قبل المنظمة العربية للتنمية اإلدارية         
  لبنان –ى صعيد العمل البلدي في بلدية الحازمية في حقل اإلنجازات المتميّزة عل ٢٠١١كشخصيّة العام 

وشرٌف كبير أن يزيّن صدري ھذا الوسام برعاية ولي العھد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وحضور ھذا 
  .الحشد من الشخصيات المتألقة، ھنا في دبي، ھذه اإلمارة التي أصبحت عاصمة التطّور في العالم

الى جميع ابناء بلدتي الحازمية، والى زمالئي األعزاء أعضاء المجلس البلدي ومختاري البلدة أھدي وسامي ونجاحي 
  .وجمعيّاتھا وفعاليّاتھا، على تنّوعھا، والى كّل من ساعدني لتحقيق ھذه اإلنجازات، ولن أنسى جميع العاملين في بلدية الحازمية

  .ول والدائم ليوإن أخّص بھذا اإلھداء، فعائلتي الحبيبة، الداعم األ

  .شكراً من القلب لمسؤولي المنظمة العربية للتنمية اإلدارية وألكاديمية تتويج على اختيارھم لي، وعلى ثقتھم الغالية

  لكم وعدي بالمثابرة الدائمة نحو األفضل

  رئيس مجلس بلدية الحازمية/ جان الياس األسمر  / مع محبتي وتقديري 

 ٢٠١١َرجـــُـــل العــــام   

 م الوسام الذھبي من حاكم والية دبيـــّــــلســرئيس مجلس بلدية الحازمية يت
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لصادرة عن بلدية الحازمية في البناء ا صتجاوز عدد رخ

، أما أھم األسباب رخصـة ٤٠٠األعوام الست المنصرمة  
 : فنراھـا كالتالي 

 
  
نقطة إلتقاء لكافة المناطق :  موقع الحازمية الجغرافي المميز 

 . اللبنانية
 
تشھد بناء جسور وأنفاق، ھي مدخل بيروت :  مستديرة الصياد 

العربي، الذي سيكون األھم  الشرقي ونقطة انطالق األوتوستراد
 . في لبنان ألنه دون توقف ويخفف من أزمة السير

 
  
 : اإلستثمار في البنى التحتيــّــة  

 . تأمين شبكة صرف صحي  شاملة ضمن نطاق البلدة •
 . تأمين شبكة تصريف مياه األمطار لمعظم أحياء الحازمية •
 . ملمد شبكة مياه شرب جديدة في منطقة نيو مارت تقال بالكا •
ً على حفر بئر جديد وابدال شبكة مياه الشرب بأخرى جديدة ضمن نطاق  • حفر بئر أرتوازي، ونعمل حاليا

 .الحازمية بالكامل
 . تزفيت كامل لجميع شوارع منطقة نيو مارت تقال بكلفة ناھزت المليار ليرة لبنانية •

  
  
 : تـطوير البنى الفوقيــّـة  

 . فاستبدال جميع شبكات الكھرباء والھات •
 . إنارة شاملة •
 . وصل بعض أجھزة اإلنارة على المولدات الخاصة مما يعني انارة جميع الشوارع ليالً دون توقف •

  
 . إعطاء كامل التسھيالت للمستثمرين، ضمن نطاق القوانين المرعية اإلجراء 

 
 . األمن واإلستقرار وانعدام السرقات 

  
سيق مع المديرية العامة للتنظيم المدني باإلضافة الى تطوير الطرقات تّم تعديلھا واستحداثھـا بالتن :التخطيطــــات 

 .الموجودة لجھة الصيانة الدائمة والتزفيت الشامل خصوصاً بعد انتھاء أعمال البنى التحتية

 ٢٠١١محصــّــلة العـام 

 الحازميةرئيس مجلس بلدية
  جـَــان الياس األسمر
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 :لمحافظة على البيئة، رغم كثافة المشاريعلالتركيز الدائم  

 . شاملة لجميع الشوارع نظافة •
 . وسمي للحشرات والقوارضبشكل م المبيداترش  •
إلزام أصحاب األبنية المشادة حديثاً، في نيو مارت تقال تحديداً،  إضافة تكنة قرميد على أبنيتھم : تكنة قرميد  •

 . للمحافظة على الطابع اللبناني المميز
 
 . المواقفأزمة لكل وحدة سكنية وتجارية في محاولة لحل :  موقف اضافي 

 
 . عقارات لتحويلھا الى مواقف عامة ٩  لس البلدي قرارات بإستمالكاتخذ المج :اإلستمالكات 

 
  
 ٢٠٠٤سعر األرض أغلى من الذھب، ھذا الشعار أطلقه رئيس المجلس البلدي في العام  :ارتفاع أسعار األراضي 

ً ملموساً، وتبنــّـتــه العديد من الصحف اإلقتصادية الحازمية اليوم، أھم وأغلى المناطق إذاً،   .وصار اليوم واقعا
 . المحيطة بالعاصمة بيروت

  
 : الحازمية مشروعاً متكامالً  يشمل أطلقت بلديـّــةلمواكبة التطّور،  :  GISمشـاريع مميزة ومتطورة منھا مشروع  

 .عنونة الشوارع واألبنية •
 . مكننة جميع التخطيطات والبنى التحتية والفوقية •
 . نة ومتطورة للبلدة وشوارعھا وابنيتھااستحداث خرائط ممكن •
 .وضع لوحات الكترونية على مداخل البلدة وخرائط مضاءة للزوار •

  
 

  شاركتمونـا نجاحنا المميز العام الماضي فإستحقيتم الجوائز العالمية
 

  وبعملنـا مستمرون ... على عھدنا باقون                 
  !ينة للعراقة والتطورلترسيخ الحازمية مد                   

شھـادات اإلبداع التقني ورجل العام 
٢٠١١ 

 )تتمة(  ٢٠١١محصــّــلة العـام 
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جامعة الدول  –المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  دعت
العربية، وأكاديمية جوائز اإلنترنت الى حفل ضخم في مدينة 

مركز الكونغرس العالمي في مصر، لتكريم  –شرم الشيخ 
ضّم ھذا الحفل عدداً كبيراً من البلدان العربية نذكر منھا . الفائزين

اإلمارات العربية المتحدة، األردن، سلطنة عمان، قطر،  –لبنان 
الكويت، البحرين، جمھورية مصر العربية، المملكة العربية 

وقد مثــّـل ھذه البلدان شخصيات بارزة من . السعودية، وسوريا
أبنائھـا المثقفين وذوي المراكز والمسؤوليات السياسية 

  .والديبلوماسية
لمناسبة العربية، و حصد جوائزه لبنان كان حاضراً في ھذه ا

اإلبداعية التي وّزعت على وزارة الداخلية والبلديات بشخص 
معالي الوزير العميد مروان شربل، وعلى اإلحصاء المركزي، 
ومطار رفيق الحريري الدولي، والوكالة الوطنية لإلعالم 

  . وبلديّــة الحـازمية
  

، وقد مثــّـل المجلس البلدي في ھذا ٢٠١١ت بجائزة اإلبداع التقني للعام إذاً، فاز موقع بلدية الحـازمية على اإلنترن
، اللذان استلما الدرع )عضو مجلس بلدية الحازمية(الحفل نائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش والمھندس سليم صقر 

  . التكريمية  وشھادة التقدير
  

ـله وزمالءه مسؤولية كبرى، وتدفعھم لتقديم المزيد من أمـّـا رئيس المجلس البلدي فــأكــّـد أّن ھذه الجائزة تحمـّـ
األعمال والنشاطات التي يرحـّـب بھا أبناء وسكان البلدة والتي أصبحت اليوم مقّدرة على الصعيدين اللبناني 

أّن واإلقليمي، معتبراً أّن عنصر الشباب له الفضل األكبر في نيل الحـازمية لھذه الجائزة العربية المھمة، مؤكداً 
  . تضامن عائلة الحازمية ھو الفائز األكبر

كما شكر الرئيس جان الياس األسمر جامعة الدول العربية وكّل من شارك في تنظيم ھذا الحفل على تقديرھم للجھود 
وواقع  التقنية واإلدارية التي بذلت إلنجاح ھذا الموقع، مشّدداً على أھمية التطوير المستمر، وواعداً بتقديم كل ما يتالءم

التطّور الحالي، خصوصاً ما تشھده بلدية الحازمية اليوم من مكننة شاملة لكافة أعمالھا اإلدارية والمالية، والتي سوف 
  . تستكمل عند اإلنتقال الى مبنى القصر البلدي الجديد مطلع العام المقبل

  
تجار البلدة وعدداً من الوجوه اإلجتماعية  وللمناسبة، أقيم احتفال ضّم أعضاء مجلس بلدية الحازمية ومختاريھا ولجنة

واإلعالميّة، في باقة ساد عليھا الجو العائلي، وقد كـانت كلمات في الحفل نّوھت بالرئيس وبجھوده الدؤوبة وبتطلعاته 
المستقبلية ونظرته الثاقبة التي حّولت الحازمية الى ما ھي عليه اليوم من رقي وتميّز حيث سطع نجمھا في األفق 

 . للبناني وامتّد حتى الساحة العربيةا

 جـــائزة اإلبداع التقني

وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل متوسطاً 
نائب رئيس مجلس بلدية الحازمية الشيخ يوسف حبيش 
  والمھندس سليم صقر خالل تسلــّـمھما جائزة اإلبداع
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  إضاءة زينة الميالد في الحازمية تجمع العائلة وتبهج القلوب

أطلقت بلدية الحازمية نشاطاتها الميالدية بحفل إضاءة 
الزينة الذي ينظم للمرة األولى، وبالفعل فقد احتفلت 
البلدية مع ابنائها بإضاءة الزينة الميالدية في جميع 

 PARADE شوارع البلدة بمسيرة استعراضية ضخمة
DE NOEL نظمتها لجنة الثقافة والمهرجانات في ،

البلدية ممثلة بعضو المجلس البلدي السيدة سيلفيا دعيبس 
وفريق من سيدات الحازمية بإشراف وتوجيه من قبل 

  . رئيس المجلس البلدي السيد جان األسمر
 

أحيت مسيرة الميالد في الحازمية فرقة استعراضية 
ن شخص، وقد انضم الى هذه متخصصة تتألف من حوالي عشري

المسيرة المجلس البلدي، رئيسًا واعضاء، مختاري البلدة ولجنة 
فرسان  التجار وعدد آبير من أطفال وابناء وسكان الحازمية،

باإلضافة الى فوج  وطالئع مار روآز وآنيسة مار بطرس وبولس
فرع الحازمية في ثانوية السيدة للراهبات  –آشافة اإلستقالل 

يات الذي شارك بتأمين هذه المسيرة، وقد آان الفتـًا تواجد األنطون
ساهم على إضفاء رونق  ماعناصر الشرطة البلديـّــة وتأمين السير 

  . إضافي

بدأت المسيرة اإلستعراضية عند الساعة الثالثة والنصف من بعد 
وامتدت في آل شوارع الحازمية،  ٣/١٢/٢٠١٠ظهر السبت الواقع فيه 

ها والسكنية، حيث استقبلت بالفرحة ونثر األرز وآانت ألبناء التجارية من
وسكان البلدة مشارآة آثيفة ومحببة حيث تفاعلوا ورقصوا مع جميع 
شخصيات الفرقة والموسيقيين، وآانت الفرحة على وجوه األطفال تبشر 
باقتراب عيد الميالد ال سيما عند استالمهم الحلوى من بابا نويل والتقاطهم 

. التذآارية مع شخصياتهم المفضلة والرقص مع راقصين محترفينالصور 
زينة الحازمية تفّوقت على نفسها هذه السنة من خالل العدد الهائل لألشجار 
المضاءة الذي ناهز الثمانمائة شجرة صغيرة وثمانية أشجار ضخمة يتراوح 

 . ر الصيادارتفاع آل منها ثمانية الى اثني عشر مترًا، أآبرها على مستديرة دا

 PARADE: دمهرجـان الميال

رئيس مجلس بلدية الحازمية ونائبه والسيدة سيلفيا دعيبس 
 يتوسطون مجموعة من الحضور قبيل انطالق المسيرة

 !أجمل أغاني الميالد 

 رقصة ميالديةالسيدة سيمون عيراني في 



 
 

   ٩: ص             ٢٠١١/ ٤الفصل    -الحازمية   مجلـــة 

  
 

في دردشة مع قائد الفرقة اإلستعراضية، أبدى السيد ايلي عقيقي إعجابه بتفاعل ابناء البلدة مشيراً الى أنھا 
  أما رئيس المجلس البلدي السيد. المرة األولى التي يرى فيھا ھذه الحشود الكثيفة وقد اعتراھا الفرح والحماس

ح المحبة وال بد أن يجمع العائلة، وانطالقاً من ھذه القناعة كانت المسيرة جان األسمر فقد شّدد على أن الميالد ھو رو
لجمع شمل ابناء وسكان الحازمية بقالب من البھجة يعزز التواصل واللقاء لتبقى الحازمية منارة ومدينة تعرف كيف 

  .تمزج حضارتھا بالتطور الحاصل اليوم

  .العنوان األبرز إلنطالقة إحتفاالت الميالد في الحازمية الزغاريد واألرز والقبالت وضحكات األطفال كانت

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 )تابع(مھرجـان الميالد  

 قالل يلقي التحية الكشفية علىفوج كشافة اإلست
البلدي المجلس رئيس موسيقيون وفنانون : اإلنطالق الرسمي 

غفير وجمھور

Santa Claus … Tirash‐Rash 
مار روكز وكل شوارع  –الساحة  –مار الياس  –مارت تقال 

  روح الميالدبالحازمية غّصت 
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 )الزينة(مهرجـان الميالد  

HAZMIEH @ NIGHT 

 مستديرة دعيبس

 مستديرة السيدة العذراء

ترّحبان ) متر١٢(شجرة عمالقة و  HAZMIEHآلمة 
  بزّوار البلدة على مستدرة الصياد

العلم اللبناني وشجرة ضخمة 
يزينان مدخل الحازمية من 

 جهة الشفروليه
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  بلدية الحازمية تحتفل بالميالد مع الصغار 
  

مع حلول عيد الميالد المجيد، وضمن مجموعة نشاطاتها   
 Luna Poupée deالميالديــّــة، استضافت بلدية الحازمية مسرحية 

Noêl على مسرح دير اآلباء المخيتاريست، يوم  في عرض أّول
  .١٧/١٢/٢٠١٠السبت في 

فرحة األطفال آانت عارمة ومميزة جدًا في هذا اليوم اإلستثنائي الذي 
مع  وا، وقد تفاعلحيث فاق عددهم الست مائة طفلسبق عيد الميالد، 

بابا نويل والفنانين د مع شخصياتهم المحببة وأنشدوا أغاني الميال
  . ين في اإلستعراضآرالمشا

  

قبل انطالق الحفل آانت آلمات مقتضبة لكل من   
ممثلة لجنة الثقافة السيدة سيلفيا دعيبس ورئيس المجلس 
البلدي السيد جان الياس األسمر اللذان أآـّـدا أن مسيرة 

وقد شكر . األعياد مستمرة لتبقى الحازمية نابضة بالحياة
األسمر آّل من ساهم في انجاح مختلف  الرئيس

النشاطات من متطوعين واعضاء المجلس البلدي 
ألّن بهم ومعهم تكتمل "  ومختاري البلدة وفعالياتها،

، معتبرًا أّن حسب ما جاء في آلمة األسمر" عيدفرحة ال
الرهـان على السيدات ينجح دائمًا، وهو األمر الذي 

  . يعطي طابعًا مميزًا للحـازمية

  

قــــبيل بدء العرض المسرحي، اعتلى المسرح مجموعة من األطفال يحملون باقة من الزهور البيضاء آقلوبهم 
ليقّدموهـا الى رئيس المجلس البلدي عربون محبة وتقدير وليضعوا بين يديه آمالهم وطموحاتهم ألّن رجًال مثله ببعد نظره 

  . لىوثقافته وسياسته قادر على تحقيقها بالطريقة الفض

  .ـّــمة على آل األطفال المشارآينبعد انتهاء العرض، وّزعت بلدية الحازمية هدايا قي  

 )مسرحّية(مهرجـان الميالد  

 زينة المسرح

رئيس المجلس البلدي السيد جان الياس األسمر يتوسط السيدة
 ة من األطفالسيلفيا دعيبس والسيد روي حرب ومجموع
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ة بإمتياز، تكلــّـلت بالفرح والضحك يـّـدأجواء ميال
علمًا بأن النجاح الكامل لهذا الحدث يمكن  واآلمال،

مشاهدته في عيون األطفال التي تألألت فيها البهجة 
  . ممزوجة بالحب

  

 )مسرحّية(مهرجـان الميالد  

  مجموعة من السيدات في استقبال األطفال
 – تيريز ابو صافي –ناديا األسمر . د :في الصورة

ميراي  –سيلفيا ابو صافي  –لور صفير  –ساميا خليل 
 آلود النبي –تيريز خوري  –عطوي 

 جانب من الحضـــــور

بابا نويل يساعد السيدات 
 في عملية توزيع الهدايا

رئيسة لجنة الثقافة والمهرجانات 
ناديا األسمر . السيدة سيلفيا ود

تتوسطان اللجنة المنظمة وفوج 
 –األنطونية  –آشافة اإلستقالل 
  .ةالحازمي

المنسق : )من اليمين(في الصورة 
اإلعالمي روي حرب والسيدات 

ميراي  -وفاء األسمر   –يل سامياخل
نجاة  - آلو دالنبي –لور صفير  –عطوي 

سيلفيا ابو صافي –ريز خوري تي –آنعان 
 تيريز ابو صافي –رنده حاتم  –
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  تجاوبًا مع تجـّــار الحـازميــّـــة ودعمــًا للجنتـــــــــهم 

 VIPالقاضي بالموافقة على التعاقد مع شرآة   ٢/١٢/٢٠١١تاريخ  ٣١٩اتــخذ مجلس بلدية الحازمية القرار رقم 
Services  المتخصصة في حقلValet Parking ازمية لتأمين مواقف مجـانّية للسيارات في شوارع الح

  !التجارّية خالل فترة األعياد، آي يكون التسّوق سهًال وممتعًا في الحازمية

  

Valet Parking 

  يتأهـّـب لممارسة مهامه VIPفريق 

زة التي اعتاد يمهي واحدة من األفكار الم
رئيس مجلس بلدية الحازمية على تقديمها، 

بكل ما  للقيامحيث أآــّـد مجددًا أنــّـه مستعد 
  يؤمن راحة أبناء ومستثمري الحازمية
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ال تكتفي بلديـّــة الحـازمية بتقديم المهرجـانات والمسرحيات المميزة، بل تحاول أن تدخل البهجة، 

عمدت لجنة الشؤون اإلجتماعية برئاسة السيدة  لذلك،. خصوصًا في فترة األعياد، الى قلوب الشرائح األآبر من أبنائها
 ٢٠/١٢/٢٠١١سيمون عيراني وبإشراف رئيس المجلس البلدي السيد جان األسمر الى تقديم المساعدات السنوية في 

  .من خالل إجتماع آبار البلدة في دارة البلديـّـة، وإقامة احتفال عائلي مصغــّـر
  

    
  

 - طنّية للطفل اللبناني  إضافة الى ذلك، قامت الهيئة الو
 Foi etفرع الحازمية بزيارة جمعية ايمان ونور 

Lumière – Hazmieh  التي تعني بأصحاب الحاجات
الخاصة، باإلضافة الى زيارة مرآز سرطان األطفال 

Saint Jude وفي الزيارتين قّدمت السيدات الهدايا ،
فرقة  Animationواأللعاب ، في حين تولــّـت مهمة 

  . صةمتخص
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشــاطات ميالديــّــــة

Les Mères Noêl    
  !ومبادرات الميالد المميــّـزة 
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 رعية مارت تقال

معرض الفرسان والطالئع في ساحة 
الكنيسة بدعم من رئيس وأعضاء 
مجلس بلدية الحازمية ، وبدعم من 

السيد جو الخوري وقد ساهم في دعم 
اشغال المعرض الراهبات األنطونيات 

وقد . وال سيما األخت سينتيا القسيس 
القى المعرض آل تجاوب من قبل 

واألصدقاء .الرعية

  : طفال الرعيةنشاطات ترفيهية وثقافية أل
  تنظيم يوم ترفيهي طويل لألطفال العراقيين من قبل السيد جو برآات وتقديم مساعدات وهدايا   - ١

  جورج جردي. بكفيا من تنظيم د –روحية لشبيبة الرعية  في سيدة النجاة رياضة  – ٢

ه باالضافة الى آهنة ميرنا شاآر وجوني عواد، وقد حضر –ريسيتال مع عيلة مارت تقال في الكنيسة أحياه تامر سالم 
دي واالختياري،والجماعات الرسولية والمجلس الرعائي، األخوية وقفها، رئيس وأعضاء المجلس البل الرعية ولجان

 .واتحاد القلوب ، والشبيبة والجوقات، وحشد من ابناء الرعية
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  رجعنا بقّوة مار روآس
الحازمية، إحتفاالت عيد  -وفرسان مار روآس شبيبة، طالئع، العذراء ـــّـةللسنة الثانية على التوالي، أقامت أخوي

البلدة، حيث اجتمع األطفال في استهلت األخويات احتفاالتها، بمشارآة بلدية الحازمية في إضاءة زينة العيد في .الميالد المجيد
  .الشوارع وغنوا ورقصوا على ألحان العيد

  .حيث تم توزيع الهدايا ألوالد الرعية في جو من الفرح والبهجة األخويات والشبيبةاحتفال أقامته  آما تـّم تنظيم

اهللا وأمام العذراء  وعدهم أمام أعلنواضمن إطار نشاطاتها الرعوية، تم تكريس فوج من الفرسان والطالئع، حيث 
العيد إال بوجود طفل المغارة في آنيسة مار روآس، في مغارة قام  كتملوال ي .وحشد من المشارآين في الذبيحة اإللهية

  .بتحضيرها شبيبة الرعية

 

  "  ودامت رعايانا مبارآة ببرآة األعياد" 

  األب شربل موسى

 سرعية مار روآ

حفل التكريس  الفرسـان والطالئع والشبيبة خالل
في آنيسة مار روآز الرعائيـّــة بتاريخ 

١٨/١٢/٢٠١١

المغارة الضخمة في الكنيسة من تصميم العضو 
 اإلختياري أنطوان ابو صافي وبمساعدة شبيبة الرعية

  الفرسـان في مشارآة قّيــمة أثناء حفل
الزينة .اضاءة
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ل ل/ القيمة   ٤/٢٠١١واردات بلدية الحازمية خالل الفصل   

 ٣٣١.٥١٠.٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية سكن
 ٤٨٨.٦١٣.٠٠٠ غير سكن :رسم على القيمة التأجيرية

 ١٩٣.١٢٤.٠٠٠ رسم صيانة المجارير واالرصفة
 ٥.٦٤١.٠٠٠ رسم خاص على تجارة المواد القابلة لالشتعال واالنفجار

 ٢٤٠.٠٠٠ يص لالعالن الدائم والمؤقترسم الترخ
 ٥٥٠.٦١٢.٠٠٠ رسم الترخيص بالبناء

 ٢٧.٥٣٨.٠٠٠ رسم استعمال االمالك والمنشآت العامة للبلدية
 ٥٥.٠٦٧.٠٠٠ لصالح التجھيزات%  ١٠رسم إنفاق في وجوه محددة 

 ٣٠.٠٠٠ رسم تصوينة
 ١٠.٠٠٠ رسم الترميم

 ٢٦.٤٤٩.٠٠٠ رسم إنشاء مجارير وارصفة
 ٢.٦٠٠.٠٠٠ رسم االستثمار الماكن االجتماع واندية المراھنات

 ٣.٣٩٢.٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن الدائم
 ١.٥٠٠.٠٠٠ رسم االستثمار لمحالت ومحطات المحروقات السائلة

 ٢٣٢.٠٠٠ رسم اعطاء البيانات واالفادات والدروس الفنية
 ٥٠.٧٩٨.٠٠٠ رسوم وغرامات تسوية مخالفات البناء

 ١٥٢.٣٩١.٠٠٠ وة على قيمة اجور المخابرات وبدل االشتراكعال
 ٧٣.٨١٨.٠٠٠ عالوة على قيمة المياه المستھلكة

 ٤٦.٢٧٢.٠٠٠ الغرامات 
 ٧.٣٠٨.٠٠٠ سائر العائدات غير الملحوظة

 ٢.٠١٧.١٤٥.٠٠٠ مجموع الواردات 

  الواردات/  التقرير المالي 
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مبلغاً  ٢٠١١ – ١٢ – ٣١بلغ رصيد بلدية الحازمية لدى مصرف لبنان كما في 
  ل ل  ١٠.٤٤٧.٢١٣.٤٥٢وقدره 

وأربعمائة وسبعة واربعون مليون ومئتان وثالثئة عشر أألف واربعمائة  عشرة مليارات
  .واثنان وخمسون ليرة لبنانية ال غير

  نفقاتال/ التقرير المالي 

النفقات المسددة خالل الفصل 
ل ل/ القيمة   ٤/٢٠١١  

  تعويضات الرئاسة
 )رئيس ونائب الرئيس ( 

  المسّدد خالل الفصل
 ١٨.٠٠٠.٠٠٠   ٢٠١١/ ٤ 

 ٩٦.٨٤٨.٠٠٠ اتب الموظفينرو
 ١١٩.٩٧٥.٠٠٠ اجور االجراء

المكافآت والتعويضات 
 ١٥٤.٦٣٩.٠٠٠ والتقديمات المختلفة

 ١٧.٧٣٦.٠٠٠ اللوازم
 ٢٠.١٠٠.٠٠٠ المالبس

المخابرات الھاتفية والبريد 
 ٤.٧٠٦.٠٠٠ والبرق

 ٥٠.٤٩٠.٠٠٠ نفقات ادارية اخرى
 ٢٢.٨١٥.٠٠٠ التجھيزات

 ١٩.٨٦٦.٠٠٠ واالليات صيانة التجھيزات
 ٢٧.٥٠٩.٠٠٠ النظافة العامة
 ١.٢٨٥.٠٠٠ صيانة المباني
 ٣٨.٣٠٠.٠٠٠ شراء االليات

 ٢.٢٣٦.٠٠٠ لوازم التنظيفات
 ٢٩.١٧٨.٠٠٠ المحروقات

 ١.٦١٢.٠٠٠ بدالت استھالك الكھرباء
 ٦٦١.٤٤٤.٠٠٠ صيانة الطرق العامة
 ٤.٠٤٠.٠٠٠ صيانة شبكة المياه
 ٥.٢٦٦.٠٠٠ النارة العامةصيانة شبكات ا

 ٥٣٠.٦٣٥.٠٠٠ إنشاء المباني
 ١٠.٩٠١.٠٠٠ إنشاء شبكات االنارة العامة

 ٨٩.٠٦٠.٠٠٠ إنشاء شبكات المجارير
إنشاء الطرق العامة واالرصفة 

 ٧٨.٣٤٢.٠٠٠ واالقنية
 ٤.٦٨٠.٠٠٠ إنشاء الحدائق

 ٦٣.٧٤٨.٠٠٠ إنشاءالمالعب والمسابح
 ٢٤.٢٦٤.٠٠٠ نفقات الدروس

 ١٥٤.٠٥٠.٠٠٠ مساعدات المعوزين
 ٢٨.٧٥٠.٠٠٠ مساعدات االوقاف الخيرية

 ١٩.٢٠٠.٠٠٠ المساھمة في النشاطات الرياضية
 ٢٧.٦٠٠.٠٠٠المساھمة في النشاطات االجتماعية

 ٦.٠٦١.٠٠٠ االستقباالت
 ١٤٩.٥٤٠.٠٠٠ االحتفاالت والمھرجانات
رسم الدعاوى واالحكام 
 ١٠.٥٠٠.٠٠٠ حاماةوالمصالحات واتعاب الم

 ٤.١٣٨.٠٠٠ نفقات التأمين
 ٣٩.٠٢٧.٠٠٠ المصاريف االخرى غير الملحوظة

مجموع النفقات المسددة خالل 
٢٠١١/ ٤الفصل   ٢.٥٣٦.٥٤١.٠٠٠ 
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  مالت الصـــــــــــــــــــــــادرةالمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  المجموع        

  ٦  ٣  ٢  ١  محضر جلسة مجلس بلدي
  ٩٢  ٥٠  ٢٥  ١٧  قرارات مجلس بلدي

  ٢٢  ٧  ٧  ٨  قرارات ادارية
  ٧٩  ٢٥  ٢٦  ٢٨  معامالت صادرة الى الدوائر الرسمية 

  مخـــتــــلـــــــــــــــــــــــف
 –تعاميم  –رسائل شكر  –دعوات  –طلبات 

  ٨٢  ٢٩  ٢٦  ٢٧  اعالنات –مراسالت  –ذارات ان

  

  

  

  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الــــــــــــــــواردة
  المجموع  ١٢/٢٠١١  ١١/٢٠١١ ١٠/٢٠١١  

  ٤٤٨  ١٨٦  ١٣٥  ١٢٧  منجزة ومسلـّــمة: معامالت المواطنين 
  ٨  ٤  ٢  ٢  قيد اإلنجاز: معامالت المواطنين

  ٤  ٤  ٠  ٠  رخص بناء
  ١٣  ٦  ٣  ٤  رخص إسكان

  ٤٢  ٦  ١٦  ٢٠  طلبات مساعدات اجتماعية
  ٩٤  ٣٤  ٣٧  ٢٣  تعاميم واردة من الوزارات

  مـــــــــختــلــــــــــــــف 
 –مأذونيات  –مراسالت  –عرض اسعار 

  ٢٠٥  ٤٩  ١٠٦  ٥٠  شكاوى وغيره–اعتراضات 

  وارد -صادر 
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 في الشوارع عنونة مشروع لتزامالقاضي بإرساء إ ٢٠١١-١٢-٢٢تاريخ  ٣٥٥اتخذ مجلس بلدية الحازمية القرار رقم 
ثالثمائة (ل ل  ٣٧٧.٠٠٠.٠٠٠بقيمة   . ل.م.ش ليب ناف شركة على GIS الجغرافية المعلوماتية نظام واعتماد الحازمية

  ،)وسبعة وسبعين مليون ليرة لبنانية ال غير

  :على أن يتضمن المشروع األعمال التالية

  .طة رقمية تتضمن اسماء وارقام الشوارع وامكنة الفتات الشوارعخري مسح ميداني وانتاج
  .خريطة رقمية تتضمن ارقام البناياتمسح ميداني وانتاج 

  .قد يحمل العامود الفتة أو اكثر. وضع أعمدة تحمل الفتات باسماء الشوارع
  وضع االرقام على البيوت والمباني

  . للحـازميــّـة صورة فضائيةانتاج 
  خريطة عقارات رقميةو خريطة تضاريس رقميةج رسم وانتا

  خريطة رقمية تتضمن معالم البنية التحتيةمسح ميداني وانتاج 
  خريطة رقمية تتضمن معالم البنية الفوقيةمسح ميداني وانتاج 

  .المفترض وضعھا على مداخل البلدة شاشات اللمستفاعلي ل برنامج
  خريطة رقمية سياحية للموقع االلكترونيانتاج 
  A0خرائط ورقية قياس و   خريطة مالحة رقمية انتاج
  دليل الشوارع اعداد

  مستخدمين من استعماله في نفس الوقت ٥يمكن  GISبرنامج وصل الخرائط ب
  صيانة البرنامج مع  تدريب التقنيين حتى يصبحوا أھالً إلستعمال البرنامجمتابعة و

 

 

 

 

 

 

  أھم التلزيمات

القاضي بإرساء إلتزام  ٢٠١١-١٢-١٣تاريخ   ٣٤٩وألنــّـھـا سنـة اإلنجازات بإمتياز، اتخذ المجلس البلدي القرار رقم 
الرائدة في مجال المفروشات المكتبية بقيمة  Sleep Comfortات القصر البلدي الجديد في الحازمية على شركة مفروش

  )ثالثمائة وخمسين مليون ليرة لبنانية(ل ل  ٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠
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  :ة الروتينيةيـــقوم جهاز الشرطة بمهامه األمني

تــأمين السير في جميع الشوارع والساحات  •
  العامة 

تــأمين السير أمام مداخل الكنائس  أثناء  •
القداديس واألفراح والمآتم، وخصوصًا خالل 

 . فترة األعيـاد
تــأمين السير أمام مداخل المدارس وأثناء  •

آهرباء  –مياه (أشغال وأعمال البنى التحتية 
 .... ) هاتف  –

إجراء دوريات متواصلة للكشف على جميع  •
.... ) ترميم الشقق  -بناء   –سير ( المخالفات 

إضافة الى الكشف على مخالفات الورش 
لجهة عدم توفير الحماية العامة أو عدم وجود 

 تراخيص وخالفه 
باإلضافة الى اتمام انجاز معامالت المواطنين  •

 . لدى الدوائر الرسمية والوزارات المختصة
  

يقوم جهاز الحراس بالمهام المطلوبة منه على 
أآمل وجه، وبالتالي تنعم الحازمية خصوصًا في 
فترات الليل باألمن واإلستقرار، أّمــا أعمال 

  :الحراسة الروتينية فهي على الشكل التالي
تأمين دوريات ضمن نطاق البلدة من الساعة  •

السابعة مساء ولغاية الساعة السادسة صباحًا 
د مراقب الحراس اجتماعات دورية لتفعيل ويعق

  . أداء الحراس
 –أفراح (قمع المخالفات ويؤمن جميع المناسبات  •

 ... )مآتم 
 . تلبية اإلتصاالت الواردة من قبل المواطنين •
قمع الدراجات النارية الغريبة عن البلدة،  •

والسماح فقط للمطاعم والمؤسسات المرخص لها 
 . البلدةبتسيير الدراجات ضمن نطاق 

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

  الحراس/ الشرطة 

  مراقب الحراس سامي آرآي وعناصر جهاز الحراس في بلدية الحازمية

مفّوض الشرطة وبعض من عناصر الجهاز في مكتب رئيس المجلس 
  .البلدي قبيل اإلجتماع الدوري معه لتقييم األعمال
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عيراني التي بدا على محيـّــاھا التــأثـــّر شكرت 
زمالءھـا أعضاء المجلس البدي على ھذه اللفتة 

محظوظـة لمرافقة العديد منھم المميزة، معتبرة أنــّـھـا 
  . للدورة الثالثة على التوالي

باألخ والصديق، مشيدة بإنجـازاتــه وأعمـاله  كمـا وجــّـــھت كلمـة شكر الى رئيس المجلس البلدي، واصفة ايـّــاه
التي نقلت الحـازمية الى أھم المدن العربية، حتى بات اسمھـا متداوالً في أوساط جـامعة الدول العربية، وھو أمر 

  . تتمنى أن تصل اليه العديد من البلدات اللبنانيــّـة

   .وفي وسط األجواء العائليــّـة شرب الجميع نخب المناسبة

  

 

في مبادرة مؤثـــّــرة، قّدم السيد ميشال خليفه، درع محبة 
ووفاء الى رئيس المجلس البلدي والسادة األعضاء لوقوفھم 
بجانبه خالل محنته الصحية، معتبراً أنــّـه وجد بھم أشقـاء أكثر 
منھم أصدقاء، فإستحق من المجلس البلدي كلمات الثناء 

 .ومشاعر التقدير

رئيس مجلس بلدية الـحـازمية جــان الياس األسمر ونـائبه الشيخ 
 يوسف حبيش يكّرمان زميلتھما السيدة سيمون عيراني

وألنھـا نـاشطـة إجتـمـاعيــّــة بإمتيـــاز، ألنـــّھـا 
  الحازمية، –رئيسة الجمعية الخيرية للسيدات 

  ألّن مسيرتـھـا الشخصية والعملية مشرقة، 

نتـخبة للمرة الثالثة في عضوية المجلس ألنــّــھـا م
البلدي بما يعنيه ذلك من ثـقـة نـاخبيھـا بشخصھـا 

  وبعملھـا المميــّـز، 

ـة من المجلس ــوفي يوم المرأة العالمي، كـانت لفت
من خالل تقديـم  سيمون عيرانيالبلدي لتكريم السيدة 

ً حملت شعار البلدة وباقة من التقدير لمجمل  درعا
  . ـاأعمالھ

رئيس مجلس بلدية الـحـازمية جــان الياس األسمر ونـائبه الشيخ 
 يوسف حبيش يستلمان درع التقدير من السيد ميشال خليفه

  !نفخر بك: سيمون عيراني 

  !شكراً لك: ميشال خليفه
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ً من اجل حازمية أفضل، دعت اللجنة الرياضية في بلدية الحازمية الممثلة بعضو تحت شعار ل نركض معا
الذي تّم تنظيمه  Blom Beirut Marathonالمجلس البلدي المحامية سندرا الشامي، ابناء البلدة للمشاركة في سباق 

وم الرياضي الطويل على مختلف الي وبالفعل، فقد شارك عدد كبير من ابناء الحازمية في ھذا،  ٢٠١١/  ١١/  ٢٧في 
كلم، ركضوا  ٤٢كلم، بعضھم أراد المنافسة في سباق  ١٠ھم، فشكلوا وفداً يناھز المئة شخص اشتركوا في سباق ـــتفئا

  . كلھم بإندفاع ومحبة إلبراز صورة الحازمية الرياضية والحضارية في آن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، حيث ارتدى المشاركون قبعة بيضاء، عالمة السالم كتب عليھا )وسط البلدة(كان اإلنطالق من باحة المخيتاريست 
، وذلك دليالً على أھمية المحافظة على بيئة صحية )مدينة العراقة والتطّور(بأحرف خضراء اسم الحازمية وشعارھا 

  . ونظيفة
س البلدي وفعاليات البلدة ألخذ توافد الى نقطة اإلنطالق نائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش وعدداً من أعضاء المجل

  . توني الطويلاالصور التذكارية واإلنطالق نحو اليوم المار
  

  : أبرز المحطــــــــــــــات
  

المشاركة الفخرية لعضو مجلس بلدية الحازمية السيد انطوان  •
مونس، الذي نافس وفاز بكل تقدير وثناء، فإستحق باقة إعجاب 

رياضي ، مؤكداً صفته س البلديمحبـّـة من زمالئه في المجلو
  !الحازمية األول

نائب رئيس المجلس البلدي الشيخ يوسف حبيش متوسطاً مع بعض زمالئه فريق الحازمية 
  Blom Beirut Marathonالرياضي المشارك في سباق 

السيد انطوان مونس والمھندسان سليم صقر 
  وشربل ابو شقره لحظة وصولھم

  شاركة في ماراتون بيروتالم
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مشـاركة العديد من أعضاء المجلس البلدي الذين  •
بدت حماستھم واضحة، ال سيما لجھة نشر الصورة 

 . الحضارية المميزة لبلدية الحـازمية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  . كلم ١٠لسباق  فاز الشاب حبيب حـاتم بالمرتبة الثانية في لبنان •

  !بلــدتــــك الحـــــــــــــــــــــــازميــّـــة تفخــــر بـــــــــــــــــــــــــــك

اللجنة الرياضية في بلدية الحازمية سندرا الشامي  لة مسؤو
  تتوسط سھى ووسيم قرواني ورياضيي آل حاتم

  د كنعان لحظة وصولهالسيد اسع

  !السيدتان لور صفير وميراي عطوي لحظة وصولھما 

  !الوالدة الرياضية : رنده حـاتم

  )تتمة(  المشاركة في ماراتون بيروت
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دعت لجنة تجار الحازمية الى 
عقد جمعية عموميـّـة لمناقشة ھموم 
وھواجس تجار البلدة واقتراحاتھم لتفعيل 
العمل، في كنيسة مار يوحنا الحبيب، 

، وقد لبّى ١/١١/٢٠١١في  يوم الثالثاء
الدعوة مجموعة كبيرة من التجار، ناھز 

رحـّــب بداية األب . ھم المئةدعد
القاضي نبيل صليبا بالحضور، طالباً 
من هللا توفيق المساعي لما فيه خير 

  .الجميع والمصلحة العامة

وعداً جديـّــاً بتكثيف العمل من  افتتح الجلسة رئيس لجنة التجار جوزف الخوري، مرحـّـباً بكل من حضر، ومطلقاً 
ً مع ما تشھده البلدة من اضطراد عمراني وسكاني وتجاري ايضاً،  مختلف جوانبه لتطوير سوق الحازمية التجاري، خصوصا
أمـّــا نائب الرئيس توفيق باسيل فقد وضع اللجنة بتصّرف جميع التجار للوقوف على آرائھم واإلطالع على مقترحاتھم والعمل 

ً الجميع الى المشاركة بفعالية لوضع أھداف لھذه اللجنـة يكون بعضھـا قابالً للتنفيذ في المدى  على تحقيق المفيد منھا، داعيا
رحـّـب رئيس المجلس البلدي جان األسمر بدوره، . المنظور وأھدافاً للسنوات العشر المقبلة للبقاء دائماً في مسيرة التطّور

ة نقاط أبرزھـا كيفية انتخاب ھذه اللجنة وما رافقه من اعتراضات، مشّدداً على أھميـّـة اإلنتساب بجميع التجار، وأثـــار عدّ 
ما  للجنة التجار وعلى العمل الجّدي والبناء، ألّن باإلتحاد قوة، داعياً الجميع للتعاون مع البلدية واإلستفادة من الواقع الحالي، ألنّ 

السنوات األخيرة، جعل من الحازمية عالمة بارزة على الخارطة اإلقتصادية اللبنانية قام به المجلس البلدي من إنجازات في 
ى أھمية ومن منطلق تجارّي، شّدد الرئيس جان األسمر عل. وبالتالي مركزاً ألھم اإلستثمارات المحلية واإلقليمية والعالمية

وقبل نھاية اللقاء فاجأ الرئيس الحاضرين بإعالنه عن تقديم البلدية مبلغاً . اإلعالن والتسويق وتقديم الحوافز الالزمة للشراء
  . مادياً بقيمة خمسة ماليين ليرة لبنانية لدعم عمل ھذه اللجنة وتطوير مشاريعھا

م ثّم كــانت مداخـالت لجميع الحاضرين وتعارف في ما بينھ
وعرض مقتضب لما يعانونه من مشاكل ويطالبون البلدية بإيجاد 
الحلول له، على سبيل المثال مشكلة المواقف، فأوضح الرئيس األسمر 
ً بعد استمالك مجموعة  بأّن ھذه المشكلة سوف يصار الى حلـّــھا قريبا
من العقارات من قبل بلدية الحازمية لتحويلھا الى مواقف عامة، 

إلزامية موقف اضافي لكل وحدة سكنية وتجارية منشأة  وفرض البلدية
 ً اختتم اللقاء على أمل التواصل الدائم، وعقد اجتماعات دوريـّــة . حديثا

في ما بين التجار لوضع أسس لألھداف المستقبلية المنوي 
  . تحقيقھــــــــــــــــا

يبدو في الصورة رئيس المجلس البلدي جان صليبا مرحباً بالحضور ونبيل . األب القاضي د
  .الياس األسمر ورئيس لجنة تجار البلدة جوزف خوري ونائبه توفيق باسيل

  لجنة تجـار الحازمية
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 ك الدقيق لعملـِ 
لمساھمتك القيّمة في تطوير العمل المالي 

  ي بلديـّــة الحازمية ف
  

  إليـــكِ 
   

  روز مـھنــّـــــــــا القــــــــــــــــــــــزي
  

  يُھدى درع الحازمية 
  
  

   ّ مثالً ــز، قّدم مجلس بلدية الحازمية ملمناسبة انتھاء مّدة واليتھـا في بلديــّــة الحازمية، وبسبب عملھا الدقيق والمميـ
 ً روز مھنا القزي، وأقيم احتفاالً مصغـــّـراً السيدة  –تقديريّـــة الى المراقب العام  برئيسه جان الياس األسمر درعا

  . للمناسبة، حيث تمنى لھا الجميع التوفيق في متابعة مھامھا
ً لما وصلت اليه رّدت القزي بكلمات شكر وتقد ً قويــّـا ير معتبرة أن وجود األسمر على رأس بلدية الحازمية كان دفعا

  . ة من مراتب متقدمة في لبنان والعالم العربيالحازمي
  
  
 

 

 

   

  تكريم المراقب العام روز مھنا القزي

رئيس المجلس البلدي ونائبه يتوسطان المراقب العام للبلديات روز مھنا القزي ومجموعة من 
  موظفي البلديـّـــة

  "قصـّــة ُعمر  "توقيع كتاب 

الرئيس جان  –العميد منير معلولي  ):من اليمين(في الصورة 
نائب الرئيس  –معالي الوزير الشيخ فوزي حبيش   -األسمر 

 -انطوان مونس   –الشيخ يوسف حبيش  ونجله المھندس شربل 
  المختار روبير حريقه

ير الكاتب العدل روب  -معوشي  يمار –ريتا حبيش  ):من اليمين(في الصورة 
  رلى شبلي –وفاء األسمر  -سيلفيا دعيبس   سيمون عيراني   -رزق  

، نشرت دار ٥٥برعاية رئيس مجلس بلدية الحازمية جان الياس األسمر، وبمناسبة معرض بيروت الدولي للكتاب 
مركز في " قصة عمر"بعنوان  ق اإلعالمي لبلدية الحازمية روي حرب الكتاب األول للمنسّ  للطباعة والنشر النھار

  ٢٠١١ – ١٢ – ٧بيروت األربعاء في  –بيال للمعارض 
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ً السكنية منھا، ألّن منطقة نيو مارت تقال قد أصبحت  مدينة قائمة بحد ذاتھا، تجذب اإلستثمارات، خصوصا
ً من المجلس البلدي بضرورة توفير كافة مستلزمات الراحة  بسبب موقعھا الجغرافي المميّز، وطبيعتھا الخضراء، وإيمانا

ات العائدة للكھرباء والھاتف وقساطل الصرف الصحي ومياه األمطار، ألبناء وسكان البلدة، وبعد اإلنتھاء من كافة التمديد
رست على مؤسسة جورج ابي حبيب للتجارة تـّم تلزيم تزفيت جميع شوارع منطقة نيو مارت تقال، من خالل مناقصة 

  .والتعھدات التي قّدمت أفضل نوعية عمل بأسعار تنافسية، ناھزت قيمتھا مليار ليرة لبنانية
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 تزفيت نيو مارت تـقال

 اقـــتــالع الزفـــــت القديــــم تــنــظيف شوارع نيو مارت تقــــال قبل التزفيت

 شــــــــــهحــــدل التيفينـــــــول بعد فلضع الطريق لتصبح جالسـةوتـسوية 
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 )تتمة(تزفيت نيو مارت تـقال 

فـــلـــش الزفت في شوارع نيو مارت تقال

قرب بناية دعبول –تزفيت 

 نيو مارت تـــقال      –حــدل الـزفـت 

 سماكة الزفت

 نموذج عن الطرقات بعد التزفيت
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 )تتمة(تزفيت نيو مارت تـقال 

اية التقاطعغمن بناية سامي ماضي ول
  .تزفيت وحدل جميع الشوارع في منطقة نيو مارت تقال

 الشارع الممتد من بناية حاكمة نزوالً  :لصورةفي ا

ب البلديالملعـ  

في مبادرة تقدير وعربون محبة من أعضاء 
تـّم  المجلس البلدي في الحازمية، الى رئيسه،

القاضي بإطالق  ٢١٥/٢٠١١اتخاذ القرار رقم 
مجمـّـع الرئيس جان الياس األسمر "إسم 

 تقديراً لسھر الرئيس الدائم على" الرياضي 
مصالح المواطنين في البلدة ولجھوده المميــّـزة 
ولما لذلك من داللة على احترام وتقدير لشخصه 
الكريم وتكريماً لعملـه البنـــّــاء، على ما جاء في 

  نّص القرار
إنشاء حائط من الصخر 

على محيط ومدخل 
 الملعب البلدي
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 تشحيل حديقة سنـا

الحديقة قبل التشحيل

 أعمال التشحيــل

ة بعد التشحيلالحديق

قرار المجلس البلدي 
تاريخ ٢٧١رقم   

 ٢٠١١- ١٠- ١٨  
 

 شابعأ إزالة"
 وتشحيل اتفومخل
 من الممتدة الحديقة
/  ٥٦٨٧ العقار مقابل

 عمطعم ( الحازمية
 نھر مصب ولغاية) البال

"بيروت    

الى جانب ذلك، تولي  صيانة حدائق البلدة
بلدية الحازمية اھتماماً 
كبيراً بتشحيل وتنظيف 

 وصيانة الحدائق
والمستديرات لتكون 
البلدة بحلـّــة مميزة 

إلستقبال أبنائھا 
 وزوارھا

: يبدو في الصورتين  
تشحيل في شارع  – ١

 الوزير حبيقه 
 

زراعة األشجار  – ٢
في الفسحة تحت جسر 

 الشفروليه
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 HAZMIEHقواعد حديد وآحرف كلمة حفر وتركيب 
  على سفح الجبل مقابل قناطر زبيده

 

 

 

 

 أعمال مختلفة

 تركيب قطاعة لتصريف مياه األمطار في شارع المدافن 
سنتم ٥٠عرض  -متر    ٨.٥طول   

 نيو مارت تقال لمنع –إنشاء جدار تصوينة قرب كنيسة القيامة 
 انحدار التربـــة

كمال اعمال بناء مكتب األشغال تحت الجسورإ  

تركيب قواعد حديد وأحرف كلمة 
HAZMIEH  مع اإلنارة الالزمة– 

  مستديرة الصياد



 


