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 ٢          ٢٠١٠ لثتقرير الفصل الثا –بلدية الحازمية 

  
  

: يمكنكم تصفـّـح هذه المجلة وغيرها على موقع بلدية الحازمية 
www.hazmieh.gov.lb 

  
  

  ٣  هذا ما آتبته عميدة دار الصياد 
  ٥ - ٤تطوير العمل : اإلفتتاحية بقلم السيد جان األسمر 

  ١٠-٦  مهرجان الحازمية الفني 
  ١١  المونديال
  ١٢  الحازمية فريق : آرة القدم 

  ١٣  لقاء الشبيبة الموسع 
  ١٤  اإلجتماعات والنشاطات: اللجان 

  ١٥  مناقصة القصر البلدي 
  ١٦  عشاء دير الكرمل

  ١٧  عيد مارت تقال 
  ١٨  من الحازمية

  ١٩  الفنان وديع الصافي
  ٢٠  شرآة تنورين 

  ٢١  آلمات أعضاء المجلس البلدي
  ٢٣ – ٢٢  التقرير المالي 

  ٢٥-٢٤  ير اإلداري التقر
  ٢٧-٢٦  الحراس/ الشرطة 
  ٢٨  األشغال 

  
  

  

 الفهرس 

مع الشكر الجزيل لكل من ساهم في جميع األعمال 
 بغية تنفيذ وطبع هذا التقرير

 
 ونخص بالشكر

السيد جورج مهنــــــا   

رئيس مجلس بلدية الحازمية :  كرةف  
  جان الياس األسمرجان الياس األسمر

 إعداد وتنفيذ 
حرب حرب . . روي جروي ج   

archiveroy@gmail.com 



 

 

 
 

 

 ٣          ٢٠١٠ لثتقرير الفصل الثا –بلدية الحازمية 

  
  

  جان األسمر رائد اإلنفتاح والعمل البناء 
  

رئيس مجلس بلدية الحازمية السيد جان األسمر أحد عتبر ي  
فقد آان وال يزال وجهًا من وجوه . ابرز رواد العمل اإلجتماعي

في األيام األخيرة، . الخدمة العامة، ونصير آل مشروع انساني
قبل اإلنتخابات، وقبل التجديد له في اإلقتراع الشعبي حّول 
الحازمية من بلدة صغيرة الى واحة آبرى لألعمال العمرانية 
والمؤسسات التجارية الناجحة، وهذا يعود اليه ومن سبقه في 

  . رئاسة المجلس البلدي
  

انية التي اضطلعت بها وال تزال مؤسسة سعيد وحسيبة آان جان األسمر رفيقًا دائمًا لكل المشاريع اإلنس  
فريحه واوالدهما للخدمات العلمية واإلجتماعية واإلنسانية بغية انعاش آمال المواطنين والمحتاجين الى العلم 

  . والى اإلنسانيات في آل حقل ومجال
  

رض ال تنتصب فيها البنايات والحازمية اضحت في ايام جان األسمرمدينة ال قرية، بالكاد تجد فيها بقعة أ  
ونادرًا ما تالحظ فيها أحياء مهملة أو أمكنة متروآة من دون تحديث . والعمارات على أحدث طرز عمراني

  . وتطوير
هذا الشاب الذي حمله قدره الى الحازمية، وهو بعد طفل، أضحى اليوم من رجاالت المدينة، الذين يضطلعون 

  . ، ويشجعون على آل خطوة تساهم في تطوير المرافق العامة والخاصةبنشاطات باهرة في العمل العمراني
جان األسمر، الرجل الواعي لمسؤولياته، المتعاون مع نخبة من وجوه الحازمية، في المجلس البلدي، وفي 

  : الهيئات اإلختيارية، أثبت في آل المراحل أنه يتمتع بثالثة
  

  .للجميعالعمل العام مقدس، ومتاح للجميع و –أوًال   
    
  .انه صاحب رأي، ويحترم الرأي اآلخر، في ذهنية متطورة ومنفتحة على الجميع –ثانيًا   
  انه ديمقراطي يؤمن بأن البلدية هي حكومة مصغرة في المدن والقرى، لها   
  ولها معارضون، وهذه هي الديمقراطية التي تحترم الرأي  ،مؤيدون ومناصرون  
  .والراي اآلخر  
    
  اإلتفاق على البناء وعلى العمل البناء، لخدمة الحازمية، ونشر المحبة والوئام بين  –ثالثًا   
  . الناس  

  هذا ما آتبته عميدة دار الصياد 
 ام فريحه السيدة إله



 

 

 
 

 

 ٤          ٢٠١٠ لثتقرير الفصل الثا –بلدية الحازمية 

  
  

  
  

  ألننـا نهتم بمصلحة أبنـاء وسكـان الحـازميـــّـة، 
وألننــا نعتبــر أّن الشأن العام إجماًال والعمل البلدي تحديدًا إنمـا ُوجد لخدمة 

  المصلحة العـامة، 
  البلدي ال بد له من قوانين وتنظيمات جديدة لتطويره وتفعيله، وألّن العمل 

  .بعض المقترحات التي نضعها بين أيدي الرأي العام والمسؤولينب تقدم ن
  

ال على سبيل المثال ( منذ سنين لن ندخل في مناقشة مسائل آبيرة عالقة
ز على إيجاد حلول يرآحاول الت، بل سن)الالمرآزية اإلداريةالحصر مسألة 

يومي، وإذا ما وجد الحل لها  تعترضنا بشكلولكنها صغيرة تعتبر لمشاآل 
  .فسيؤثر ذلك بشكل ايجابي في أداء البلدية وعالقتها بالمواطنين

  
  

في هذا السياق أعتذر سلفًا ممن ستطالهم إنتقاداتنا، مع اإلشارة الى أننا ال نتعرض لهم بشكل شخصي، فالمقصود 
  . ايجاد الحلول الالزمة لتفعيل العمل البلدي وتطويره

  
  وعناصرهمـا في البلديـّـــات هازي الشرطة والحراســـــــج  - ١

  
لجميع عناصر أجهزة األمن البلدي من قبل وزارة تدريب وتوجيه وإعداد إلزامي على مراحل ودفعات   

 .الداخلية ومؤسسة قوى األمن الداخلي
 

ر أجهزة األمن على سبيل المثال عندما يسلـّــم أحد عناص: التحرير من األمور الروتينية المعيبة    
 ا يعرفمموقوفًا الى مخفر الدرك، يضطر الى اإلنتظار لساعات لتقديم إفادته وبعدها ينتظر البلدي 

، األمر الذي يدفع العديد من هذه العناصر الى عدم توقيف المشبوهين تقريبًا يعامل آالموقوفبالنشرة، و
 . تالفيًا لهذه اإلجراءات

  
هل يجوز أن :  اجل لتشريع سالح عناصر جهازي الشرطة والحراس في أثناء الخدمةحل ع إيجـاد  

 ى هذه الرخصة؟ ومن أين يتم اإلستحصال علسالح خاص بهو يكون لكل عنصر رخصة سالح إفرادية
ولو على (أمن وزارة الداخلية أم من وزارة الدفاع؟ مثال على ذلك، عندما يطلق أحد هذه العناصر النار 

يكون المسؤول في حال تسبب إطالق ومن . هول تأمين رخصة ليصبح الهاجس األ) سبيل الترهيب
انون وفرض األمن دون حمل السالح من قبل هذه النار بأي ضرر؟ وهنا نتساءل هل يمكن تطبيق الق

 العناصر؟ 
 

  اإلفتتاحية 
  

  السيد جان األسمر –بقلم رئيس المجلس البلدي 

  السيد جان الياس األسمر
 رئيس مجلس بلدية الحازمية



 

 

 
 

 

 ٥          ٢٠١٠ لثتقرير الفصل الثا –بلدية الحازمية 

 
 

 : التــوحيد النـهـائي واإللزامي   
 . لباس عناصر أجهزة األمن البلدي .١
 .محاضر الضبط على جميع أنواعها .٢
  .اآللياتون ل .٣

  
  المكننـــــــــــــــــــة   - ٢
  

على سبيل المثال تمت مكننة الجزء األآبر من المعامالت  والملفات في  :إستكمال جميع أعمال المكننة   
  . األرشيف نه أيمالجزء األهم  استكمال هذا العمل وخصوصًا دية الحازمية، ولكن يبقىبل

  
  العالقة مع اإلدارات الرسمية   - ٣
  

  .وإعادة النظر بطريقة التوزيع :تحرير أموال صندوق البلدّيـــــــــــات  
   المسجلين الذي يبلغ إجمالي على سبيل المثال يتم احتساب حصة بلدية الحازمية وفقًا لعدد

 . مواطن مقيم ٥٠.٠٠٠أن البلدية تقوم فعليًا بخدمة ما يزيد عن  شخص تقريبًا، في حين ٥.٠٠٠ 
 

تحديد مهل زمنية معينة و الدوائر الوزارات و إعطاء أولوية إلزامية لجميع معامالت البلديات لدى جميع   
 . إلنجازها

 
 . البلدية لتفعيل جباية الرسوم ببراءة الذّمة البلدية الفوري إعادة العمل  

  
  . مديرية اإلرشاد والتوجيه والتطوير  - ٤
  

نقترح انشاء مديرية متخصصة في التوجيه واإلرشاد والتطوير في وزارة الداخلية والبلديات، تكون 
بعيدة عن الروتين اإلداري، على أن يكون عملهـا األساسي توجيه المجالس البلدية، رؤساء وأعضاء، 

تطوير العمل البلدي من مختلف جوانبه وتحديث الدرس معهم آيفية شادهم ووالمخاتير والموظفين وار
  .القوانين بما يتالءم والقرن الحادي والعشرين

  
  

آان المجلس البلدي الحالي وإن . بعض المقترحات التي نضعها من خبرتنا في الشأن العامهذه   
أفضل أنواع الدراسات والخدمات ألبناء وسكان الحازمية، لكننا نتطلع دائمًا  بالتالييؤمن  متجانسًا، و
أننا نعاهد مواطنينا على إال . عترضنا بشكل شبه يوميتالمشاآل التي نستشف الحلول من تقبل والى المس

  . مية مدينة تمتاز بعراقتها وتطّورها الدائم والمستمرالسهر الدائم لتبقى الحاز

  اإلفتتاحية
  

  السيد جان األسمر –بقلم رئيس المجلس البلدي 



 

 

 
 

 

 ٦          ٢٠١٠ لثتقرير الفصل الثا –بلدية الحازمية 

  
  

  مجلة الشبكة  –آتبت ماغي سفر 
  

في الحازمية اشتعل باألسهم النارية وارتفعت األصوات الجميلة تصدح في سمائها  ٢٠١٠ايلول  ٤ليل   
  .باء المخيتاريستب دير اآلوتحول الحدث الى عرس فني بإمتياز في ملع

آانت سهرة فنية رائعة دعا اليها مجلس بلدية الحازمية بشخص رئيسه السيد جان الياس األسمر، الى جانب 
رعاية مجلة الشبكة، تجلى فيها ايلي ايوب منتزعا  الضحكة من القلوب، وتمكن الفرسان األربعةمن بث 

آان مسك ختامها النجمة آارول سماحه التي أشعلت الحماسة في نفوس الحضور، وانتزعوا التصفيق، و
  . المسرح، ما دفع شرطة البلدية الى لجم التظاهرة الشعبية والتدافع الجماهيري الى المسرح

  
منّسق بلدية الحازمية اإلعالمي روي حرب تولى التقديم 
بحرفية عالية، وتجلى الحضور بأبهى صورة بوجود رئيس 

لسيد جان الياس األسمر ونائبه السيد مجلس بلدية الحازمية ا
يوسف حبيش، والمراقب العام السيدة روز مهنا القزي، 
ورئيس اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي السيد ريمون 
سمعان، ورئيس مجلس بلدية الشياح السيد ادمون غاريوس 
وأعضاء مجلس بلدية الحازمية ومختاري البلدة وأعضاء 

رعايا الحازمية والراهبات ومدراء المجلس اإلختياري، آهنة 
المدارس، رؤساء وأعضاء األخويات والجمعيات والنوادي 

وما آانت . وممثلي الهيئات اإلقتصادية والمستثمرين والتجار
هذه السهرة الفنية لتبصر النور لوال دعم المجلس البلدي 
وجهود اللجنة الثقافية بشخص السيدة سيلفيا دعيبس وآل من 

تنسيق مع دار الصياد بشخص عميدته السيدة الهام يعاونها بال
  . فريحه، آما جاء على لسان السيد روي حرب

  
  
  

استحقت السيدة الهام فريحة ثناء وشكر البلدية لجهودها الحميدة 
إلحياء هذه السهرة األولى من نوعها في منطقة الحازمية 
 فاستحقت الثناء من قبل رئيس المجلس البلدي الذي اعتذر عن

عدم قدرتها على المشارآة بحكم وجودها خارج البالد وبالتالي 
  . أوصل تحية السيدة إلهام فريحه الى الجمهور الحاضر

  
  
  

  مهرجان الحازمية الفني 
  

 يشعل القلوب ويلهب األآف 

 المراقب العام –العميد قزي والسيدة روز مهنا القزي 

 الرئيسان ريمون سمعان وجان األسمر

 الرئيس جان األسمر يلقي آلمته



 

 

 
 

 

 ٧          ٢٠١٠ لثتقرير الفصل الثا –بلدية الحازمية 

  
  

الجيش اللبناني آان حاضرًا من خالل تحيات المشارآين في الحفل 
لهذه المؤسسة، وعلى رأسهم رئيس المجلس البلدي السيد جان األسمر 

الشرعية التي تنضوي المؤسسات آافة تحت الذي اعتبرها المؤسسة 
رايتها، ومن بينها البلدية نفسها، وقال األسمر في دردشة مع مجلة 

انه المهرجان األول، وهو يعني لي الكثير، ألن النجاح  : "الشبكة 
الذي حصده فاق آل التوقعات، وهذا يمنحنا حافزًا للمزيد في العام 

  ."المقبل ان شاء اهللا
  

أسميناها سهرة فنية هذه المرة، ألنها اقتصرت على ليلة واحدة، لكننا نعدآم في "مهور في آلمة ألقاها  واعدًا الج 
آما نّوه  "العام المقبل بمهرجانات يشارك فيها اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي ويتم التنسيق بين البلديات

ياضية، البيئية وغيرها، ولم ينَس ذآر آل من شارك بمشاريع عديدة تقوم بها البلدية على المستويات الثقافية، الر
  . في احياء الحفل فردًا فردًا، شاآرًا لتلبية دعوة المجلس المجلس البلدي ومجلة الشبكة

  
  .دروع تقدير تّم تقديمها في هذه األمسية لكل من شارك في نشر المحبة والفرح والسالم

، إذ اختيرت بعناية، وتسلمها آل من ايلي ايوب، الفرسان  آان الفتًا العبارات القيمة المدونة على الدروع
  . األربعة، وآارول سماحة بعد إنهاء آل منهم وصلته الى جانب باقة من الزهور

  
  :الليل ايلي ايوب كدرع ضاح

  
أضحكت . لو لم تكن ايلي ايوب لكان آل منا ايوب ثان" 

من آان يبكي، سلوت اليائسين فغدوت خير أنيس لخير 
  "  .سجلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لفني مهرجان الحازمية ا
  

 يشعل القلوب ويلهب األآف 

السيد أنطوان مونس  عضو المجلس البلدي 
 يقدم درع محبة وتقدير للفنان ايلي ايوب

الى تعتلي المنصة لتقدم  السيدة آلود النبي 
 ايوب باقة من القلب الى القلب يضاحك الليل ايل
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  :درع الفرسان األربعة
  
، آل فرد منكم إليكم فرسان صوت أربعة صدح ملء الفلك. فالحناجر أمضى وقعًا. أينما حللتم تغمد السيوف" 

  " في صوته حالة ملك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

أصوات جهورية صلبة تقارب . أحدالفرسان األربعة، آّل منهم سجـّــل يصمته الخاصة، التي ال تخفى على 
في هذا الحفل أعلن الفرسان األربعة عن أغنية تنشد للمرة األولى من أجل . صخور لبنان وجبالها الشامخة

الشباب زّيـــنوا الساحة بعدما أنزلوا ". يا حلوي"المناسبة من آلمات وألحان غدي الرحباني بعنوان 
  . وغادروا المسرح تارآين خلفهم أجمل الذآريات الجمهور إليها ليقدموا الدبكة اللبنانية

  

  الحازمية الفني مهرجان 
  

 يشعل القلوب ويلهب األآف 

السيدة سيلفيا دعيبس قّدمت درع التقدير بإسم بلدية الحازمية الى الفرسان 
  .ايلي خياط –جيلبير جلخ  –نادر خوري  –سيمون عبيد  :األربعة 

توسطان سيمون عبيد وايلي خياط يارسان الف
 السيدتين وفاء األسمر ورنده حاتم

ري وباقة من السيدةنادر خو ارسالف  
تيريز خوري   

يلبير جلخ يستلم باقته من ج ارسالف  
 السيدة ريما بربريان

ة محبة يستلم باق سيمون عبيد  ارسالف
فاء األسمروالسيدة من  واعجاب   



 

 

 
 

 

 ٩          ٢٠١٠ لث تقرير الفصل الثا–بلدية الحازمية 

  
  :درع النجمة آارول سماحه

  
لمن اختصرت لغز ابتسامة الموناليزا، " 

وجسـّــدت جمال نفرتيتي، لمن اسكتت 
  الكروان، الى آليوبترا 

   " حهإليك آارول سما... لبنان 
  

دامت السهرة نحو ثالث ساعات ولم يمل 
  . الجمهور أو يتعب

  
  

أطلــّــت بكل وهجها وأناقتها وصوتها الصداح، أنشدت من أغانيها األنثى النمرة والنجمة آارول سماحه 
الرائجة ولم تبخل على جمهورها، فأعطت من قديمها وجديدهـا، وغنــّــت للعمالقة، فأطربت الساحة وألهبت 

  . ألجواءا
آان الجمهور بين أغنية وأخرى يهتف بإسمها، ودفعته الحماسة الى شبه تظاهرة، وتدافع أمام المسرح إللتقاط 
الصور ومشاهدتها عن آثب، ما دفع شرطة بلدية الحازمية الى لجم الحشد المندفع، فنجحت في مكان ولم تنجح 

  . في آخر
نة المنظمة ومجلة الشبكة على دعوتها، وهنأت القيمين على هذا لم تنس آارول أن تشكر بلدية الحازمية، واللج

  . المهرجان

  مهرجان الحازمية الفني 
  

 ويلهب األآف يشعل القلوب 

 من القلب ... شكرًا  

نجمة آارول سماحه تلهب قلوب الجماهيرال  



 

 

 
 

 

 ١٠          ٢٠١٠ لثتقرير الفصل الثا –بلدية الحازمية 

  
  

آانت المفاجأة عيد ميالد ماريو اسطا مدير أعمال النجمة آارول سماحه، إذ باغتته اللجنة المنظمة بقالب   
باء المخيتاريست حلوى، إعتذر عن قطعه أمام الجمهور، فتم اإلحتفال بعيد ميالده في أحد صالونات دير اآل

  . الذي أقيم الحفل في ملعبه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : ــــــــة الحازمــــــــرًا من كـــش

  الى دار الصياد بشخص السيدة المميزة إلهام فريحه
  الى السيد طوني خوري مدير تحرير مجلة الشبكة 

الى الفنانين المشارآين الذين ألهبوا السهرة 
  فأضاؤوها بأغانيهم المميزة 

  الى اللجنة المنظمة بجميع أفرادها 
  نجح هذا المهرجـان الى آل الجمهور الذي شارك فا

  
 ! والى اللقـــــــــــاء . . .   

  
  
  
  
  

  
    

  مهرجان الحازمية الفني 
  

 يشعل القلوب ويلهب األآف 

  : في الصورة 
رئيس المجلس : السيد جان األسمر 

وعضو مجلس بلدية الحازمية  البلدي
السيد السيدة سيلفيا دعيبس يتوسطان 

: السيدة روز مهنا القزيوانطوان مونس 
لفنانة آارول سماحه ا، المراقب العام 

السيدة  ،ومدير أعمالها السيد ماريو أسطا
  السيد روي حرب و تيريز خوري

 قالب الحلوى  لقطع

  ! الصور التذآارية 
  

الفنانة آارول سماحة  مع اعضاء 
تستلم  ومختاري البلدة المجلس البلدي
  الدرع التقديرية 

 ومع األب جوزف طوباليان



 

 

 
 

 

 ١١          ٢٠١٠ لثتقرير الفصل الثا –بلدية الحازمية 

  
  
  

 بدعوة من مجلس بلدية الحازمية وبحضور رئيسه السيد جان األسمر واألعضاء ومخاتير وفعاليات البلدة،  
جمع حشدًا  نظمت لجنة الرياضة والشباب في البلدية لقاًء مميزًا ،"ا ننتميـنـألن... ا نهتم ـنـألن"وتحت شعار 

اراة نصف النهائية في آأس العالم في لمتابعة المبتجاوز عددهم المئة وخمسين شخصًا  البلدة  وشابات من شباب
  . ٦/٧/٢٠١٠فندق روتانا، يوم الثالثاء في 

  
آلمة رحـّــبت  )ة لجنة الرياضة والشبابمثلم – عضو المجلس البلدي(للمناسبة ألقت المحامية ساندرا الشامي 

يها بالحضور وأآــّـدت على أن هذا اإلجتماع ينبع من محبة خالصة للحازمية، مؤآدة بأن شباب وشابات البلدة ف
هم نموذج مصغـّــر لشباب لبنان من حيث التطلعات واإلنتماءات آملة أن يشكلوا نواة لمجتمع الغد بكل ما 

  . يحملون من طموحات ومواهب
  

يد جان األسمر فقد جّدد تأآيده على إيالء دور مهم وواعد لعنصر الشباب من أما رئيس مجلس بلدية الحازمية الس
داعيًا الجميع للمبادرة باإلتصال  )ةالثقافوالرياضة والبيئة خصوصًا (حيث المساهمة الفاعلة في أعمال اللجـان 

لإلستفادة من خبرة والمشارآة سواء باألعمال أو األفكار ليكون العمل متجانسًا ومترجمًا لرؤيـة المستقبل و
  . أعضاء المجلس البلدي والمخاتير

  
لقاء عائلي بإمتياز جمع أبناء البلدة الواحدة على اختالف انتماءاتهم، لتبقى الحازمية اإلنتماء األّول والبيت 

  . األآبر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المونديال 
  

 تجمع أبنائها مجددًا الحازمية 

 –ناديا . جان األسمر وعقيلته د: أعضاء المجلس البلدي السيدات والسادة 
 –شربل ابو صافي  –سندرا الشامي  –سيمون عيراني  –يوسف حبيش 
  روجه صفير والمختار روبير حريقه –اسعد آنعان  –هوفل بربريان 

١ ٢

٣

٥

٤

٦

عضو المجلس البلدي 
المحامية سندرا الشامي 

تلقي آلمتهاورئيس 
دي يحيي المجلس البل

 تنظيمها لهذه السهرة

 –السيد روي حرب  –اآلنسة راشيل األسمر 
 اآلنسة ريتا حبيش

 جانب من الحضور

 جانب من الحضور



 

 

 
 

 

 ١٢          ٢٠١٠ لث تقرير الفصل الثا–بلدية الحازمية 

  
  

ه بلدية تشارآت بلدية الحازمية، بمنتخبها، في آأس اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي لكرة القدم الذي نظم  
، وقد اولى نائب ٢٠١٠ في شهر ايلول من العام حارة حريك على ملعب نادي العهد الرياضي طريق المطار
  .ة الجماهيرية واإلشراف على هذه المبارياتالرئيس الشيخ يوسف حبيش اهتمامًا مميزًا لتفعيل المشارآ

  
خب الحازمية من بعض عناصر جهازي الشرطة تيتألف من

 خليل ابو صافي –شربل النبي : والحراس وابناء البلدة وهم 
 روآز ابو – ار جورج نه– ايلي زغيب – مارون جحا –

 – طوني ابو خليل – حسين نجيبه – جوزف حريقه –صافي 
  . جوني سنونو- نحاس   بيار–جوزف عماد 

الفريق بقيادة الكابتن اميل ابو صافي  وبإشراف المحامية 
عضو مجلس بلدية الحازمية وممثلة اللجنة (سندرا الشامي 
  ). الرياضية فيه

  
  

المبارة الثانية في الدور األول جاءت مثيرة بكل ما 
للكلمة من معنى، حيث خطف فريق بلدية الحازمية 

يق بلدية برج البراجنة ففازت فوزا صعبا على فر
 وتميـّــز الفريق ببراعته وقد لفت النظر ٢-٣الحازمية 

  .حارس المرمى حسين نجيبة 
سجل للحازمية جوزيف حريقة هدفين وخليل ابو 

  . صافي هدف
  

ة نصف النهائية، وآانت هذه المرة على حساب فريق اتابع فريق بلدية الحازمية عروضه القوية، في المبار
  .  وسط مواآبة جماهرية آبيرة واعداد ملحوظ ١-٥دية فرن الشباك حيث فازت الحازمية بنتيجة بل

  .ومارون جحا و خليل ابو صافي ) ثالثة اهداف (سجل للحازمية جوزيف حريقة 
  

  
تأهل فريقي الغبيري والحازمية الى المباراة النهائية من 

ــّـت آأس اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي، حيث حـل
أقيمت اإلحتفاالت في البلدة . الحازمية في المرتبة الثانية

ابتهاجًا ودعت البلدية الى حفل غداء في مطعم األمين 
 وعدوا بكأس المرتبة األولى نعلى شرف الالعبين الذي

  . في العام المقبل
  

  فريق الحازمية 
  

 ! يفوز بالمرتبة الثانية لكرة القدم 

نائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش يتوسط منتخب 
الحازمية  بقيادة الكابتن اميل ابو صافي مع بعض أعضاء 

 المجلس البلدي

 شربل النبي وروآز ابو صافي على أرض الملعب

  !ولى في العام القادم الكأس الثمين والوعد بالمرتبة األ
ويبدو في الصورة الشيخ يوسف حبيش والرئيس ريمون سمعان 

 والرئيس زياد واآد والمعاون شربل النبي



 

 

 
 

 

 ١٣          ٢٠١٠ لث تقرير الفصل الثا–بلدية الحازمية 

  رئيس المجلس البلدي السيد جان األسمر 
  ونائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش 

  يلقيان الكلمات الترحيبية 
 بالعمل في الشأن العام ويضعان الخطط التوجيهية إلشراك عنصر الشباب 

  
  

  
إنطالقًا من قناعة مجلس بلدية الحازمية ورئيسه بأن العمل 

س ويحاآي ابني على الشراآة وينطلق من النالعام إنما هو م
الجميع، تـّمــت دعوة مجموعة من شباب البلدة، بتاريـــخ  

ن في خطوة أولى لتفعيل التعاون ما بين المجلس ٢٠١٠-٧-٢٨
البلدي والمجتمع األهلي في الحازمية، ولسماع شكواهم 

  . والعمل بمقتضاها
  
  

حيبية مؤآدًا على أن هذا اإلجتماع سيكون دوريًا، وأشار الى افتتح السيد جان األسمر اللقاء بكلمة تر  
إضبارات سيتم توزيعها على المجتمعين لتعبئتها بغية اإلنضمام الى اللجان التي يرونها مناسبة ألن المجلس 

  . البلدي الحالي سيتشارك وأبناء الحازمية بإدارة أعمال المدينة، مؤآدًا على تشجيع العمل الجماعي
  . ى نقل جميع اإلنتقادات التي تطال عمل المجلس البلدي بغية تفعيل وتحسين األداءآما تمن

  
  : بعض ما جاء في الكلمة اإلفتتاحية  
اساس عملنا هو خدمة الحازمية على أن تبقى اإلهتمامات  

بعيدة عن لكل منا واإلنتماءات السياسية أو الحزبية الخاصة 
 . طاولة المجلس البلدي

قرير الفصلي على ابناء الحازمية المقيمين خارجها يتم توزيع الت 
 . لنبقى على تواصل معهم ولو بشكل جزئي

سوف يصار الى استصدار قرار لمضاعفة المواقف في األبنية  
 . قيد اإلنشاء

البلدية منبثقة من ابنائها وهي في خدمتهم، وال بد أن تصغي الى  
ول والفرص شكواهم آما الى طموحاتهم فتعمل على ايجاد الحل

 .المناسبة للجميع
  

البيئة (بعدهـا آـانت مداخالت ألعضاء المجلس البلدي ممثلي اللجان 
حيث تـّم ...)  الثقافة – الشؤون اإلجتماعية – األشغال – الرياضة –

عرض اإلنجازات اآلنية والمشاريع المستقبليــّـة، وحّث المشارآين 
  . تكامًالعلى اإلنضمام لهذه اللجان ليكون العمل م

  األول   الموّسع اللقاء
  

  في دار بلدية الحازمية
 جانب من الحضور

 جانب من الحضور



 

 

 
 

 

 ١٤          ٢٠١٠ لث تقرير الفصل الثا–بلدية الحازمية 

  
  

ألن العمل ال يكتمل إال بالجماعة، وألن نتائج العمل   
الجماعي تكون أفعل وأآثر شمولية و أهمية، وإنطالقًا من 
لقاء الشبيبة الموســـّــع، ورغبة من رئيس المجلس البلدي 
السيد جان األسمر بتفعيل دور عنصر الشباب في الحـازمية 

المجتمع المدني والمجلس البلدي، لتعميق التواصل في ما بين 
وايمانًا منه بالتخصصيـّــة، تـّم تشكيل مجموعة من اللجـان 
تضم آل منها عددًا من اعضاء المجلس البلدي ومجموعة من 
األشخاص من خارج المجلس لتكون آل منها مجلسًا 
مصغـّــرًا يتخذ األنسب من القرارات ويرفعها مقترحات الى 

  .  القرار المناسب فيهـااذخالمجلس البلدي إلت
  

  :  اللجـان على الشكل التـالي أعمالوبالفعل جـاءت
  

  : لجنة البيئة 
عملية الرش والقضاء على البرغش والحشرات والقوارض، التحضير واإلشراف على من ابرز أعمالها   
ئة، والسعي الى إلغاء طيط لتشجير عدد آبير من الشوارع ودرس اتفاقية تعاون مع وزراة البيفة الى التخاإض

  . مكبات النفايات العامة بدءًا من منطقة مارت تقال
  

  : لجنة الرياضة
 المشارآة في مباريات آرة القدم لبلديات ساحل المتن –اللقاء المصغر للمونديال : أبرز انجازاتها   

  . في ماراتون بيروتفعالة الوالتحضير للمشارآة 
  

  :لجنة الشؤون اإلجتماعية   
  . العائالت التي تمر بضائقة اقتصادية وتقوم بالتحضير ليوم ترفيهي لكبار بلدة الحـازميةوتساعد  تهتم  

  
  :لجنة األشغال  
ينصب عملها في الوقت الحاضر على التنسيق مع لجنة الرياضة لإلنتهاء من المرحلة األولى لدراسة   

  . الملعب البلدي
  

  :لجنة الثقافة والمهرجانات   
   ٢٠١٠  للعام لعيد الميالدمهمةها المهرجان الفني الممّيــز، وتقوم بالتحضير إلحتفاالت باآورة أعمال  

  
الراغبين لإلنضمام الى هذه اللجان، آملين مشارآتهم الفعالة ال يزال الباب مفتوحًا أمام جميع   :مالحظة   

  . ٢٠١١مع بداية العام 

  اللجان 
  

   ونشاطات مثمرة إجتماعات

  . إجتماع لجنة البيئة في البلدية
 –  السيد أسعد آنعان -شيخ يوسف حبيش ال: في الصورة

 السيد – المهندس غسان حداد –السيدة سيلفيا دعيبس 
  السيد روي حرب–عادل مونس 



 

 

 
 

 

 ١٥          ٢٠١٠ لث تقرير الفصل الثا–بلدية الحازمية 

  
  

  
صة تلزيم المرحلة النهائية لمبنى القصر البلدي من  لدرس مناق ٢٢/٧/٢٠١٠في  ت لجنة المناقصامعتإجت

 . ه الى المراجع المختصةتـرفعو القرار المناسب بشأنـهـا تمختلف جوانبها واتخذ
  
  

  وقد عقدت الحقًا لجنة المناقصات الخاصة ببلدية الحازمية اجتماعات عدة لدراسة جميع الملفات بكل تفاصيلها
 إلسناد تلزيم المرحلة الثانية من بناء ٢٣/٩/٢٠١٠  تاريخ ١٠٤ القرار رقم  وبالفعل، فقد اتخذ المجلس البلدي

القصر البلدي في الحازمية الى مؤسسة المقاوالت والتجارة، تمهيدًا إلطـالق ربيع الحـازمية المنتظر في 
  . ٢٠١١ام ــــــــــالع
  

ًا للمشاريع واألشغال التي نفذتـها سابقًا وبما أن مؤسسة المقاوالت والتجارة يبدو انها تمتاز بسمعة حسنة نظر
  ووفقًا للمعلومات المستقاة من اصحاب العالقة، 

  
ل ل اضافة الى الضريبة على القيمة / ١٫٨٧٤٫٢٠٥٫٠٠٠/وبما أن السعر المقدم من قبلها هو األدنى وقد بلغ 

ران وواحد وستون مليا(ل ل / ٢٫٠٦١٫٦٢٥٫٥٠٠/ل ل ، ما مجموعـه / ١٨٧٫٤٢٠٫٥٠٠/المضافة البالغة 
وفقًا لالئحة األسعار ولمحضر لجنة ) مليون وستمائة وخمسة وعشرون الف وخمسمائة ليرة لبنانية ال غير

  ، ٢٢/٧/٢٠١٠المناقصات المنعقدة بتاريخ 
  

باإلجماع ارساء تلزيم المرحلة الثانية المجلس البلدي وبعد المداولة المكثفة نظرًا ألهمية وحجم المشروع، قرر 
والمباشرة بإتخاذ مؤسسة المقاوالت والتجارة :  انشاء مبنى القصر البلدي في الحازمية لمقدم العرض األدنى من

  . اإلجراءات القانونية الالزمة
  

  
  
  

    
  

  
    

  مناقصة القصر البلدي
  
  

 ! الحلم المنتظر :   مجسـّــم القصر البلدي 



 

 

 
 

 

 ١٦          ٢٠١٠ لثتقرير الفصل الثا –بلدية الحازمية 

  
  
  

  
  

    

  عشاء جمعية مار منصور دي بول
  

  مطعم برج الحمام

 أرشيف مجلة الشبكة
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حيت رعية مارت تقال الحازمّية احتفاالت شفيعتها أ  
ببرنامج ممّيز ابتدأ من أوائل شهر ايلول وصوال الى ما 

  منه وهو تاريخ عيد مارت تقال  ٢٤بعد 
  
" فرسان العذراء "في األول من الشهر بدأت نشاطات   

شبيبة مارت " يس اعضائها، وعاودت باالستعداد لتكر
نشاطاتها بزيارات لمنازل الرعية لدعوتهم "  تقال 

فيها " جماعة الصالة "وبدأت . للمشارآة في العيد 
الجماعة "بسلسلة محاضرات حول تاريخ الموارنة، و

التي إلتأم اعضاءها لحث العائالت على " العيلية
  .المشارآة

  
  :فكان على الشكل التالي " المجلس الرعائي " رافقة اما برنامج العيد الذي اعد بم

  
ايلول آانت انطالقة العيد بصالة وسجود قرباني،  ١٠  

ولقاءات للجماعات والحرآات الرسولية، أما الريسيتال الديني 
وآان الحضور الحاشد  فأحياه الفنان نادر خوري داخل الكنيسة ،

  .، وتكلل الريسيتال بالنجاح  ًاملفت
  
  
  

ي األيام التي سبقت العيد  آانت القداديس التي اهتمت بخدمتها جوقة عيلة مارت تقال ، وشبيبة مارت ف  
تكلل . تقال، وجماعة الصالة، وأخوية مارت تقال، مع آرمس األوالد المتواصل لثالثة أّيام في باحة الكنيسة

سيد جان األسمر الفضل الكبير في احياء العشاء القروي الحاشد بالنجاح وآان لبلدية الحازمية بشخص رئيسها ال
متر ، باالضافة ٢٠٠هذه اإلحتفاالت، فازدانت الكنيسة بأجواء البهجة والفرح ، وأضيئت الشموع على مساحة 

  .الى خدمة القداس لجماعة العيلة وجوقة الرعية األولى 
  

في منطقة الحدث وهي "  دوموس بيت المحتاج" هذا وقامت شبيبة مارت تقال الحازمية بزيارة لمؤسسة   
مؤسسة تهتم بالعجزة واألوالد اليتامى ، ومرشدها ومؤسسها هو الخوري جورج بدر ، وقد ساهمت بلدية 

سمر مشكورة بدعم مالي ، هذا وللغاية عينها ما يزال بعض من الحازمية بشخص رئيسها االستاذ جان األ
  . المحتاجين  ءح في قوب هؤالاعضاء الشبيبة  يواظبون على المشارآة للخدمة وزرع الفر

  

  الحازمية  - عيد مارت تقال  
  

   ٢٤/٩/٢٠١٠و  ٢٣
  

 شبيبة مارت تقال مع المرشد الروحي األب جورج بدر

 المرنم نادر خوري يتوسط شبيبة مارت تقال 
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  الرئيس نائب المجلس البلدي ألقاها  آلمة /    توقيع آتاب المونسينيور طوبيا ابي عاد

  الشيخ يوسف حبيش                                                       
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نهـاد صقر 
  

من الحازمية، حائزة على إجازة في ) سنة ٢١(نهاد نديم صقر 
امج تهوى تقديم البر. المعلوماتية من آلية العلوم في الجامعة اللبنانية

، في نسخته "استديو الفن"شارآت في برنامج . والتصوير والتمثيل
  . األخيرة، عن فئة التقديم وفازت بالميدالية الذهبية

  
وهي ترى أن من صفات النجاح لدى مقدمة البرامج . موهبة نهاد تتعدى التقديم الى المساهمة في الفكرة وإعداد النص

ختيار المفردات السلسة والمعبرة في آن واحد، من دون إغفال المظهر الخارجي امتالك الثقة بالنفس واللفظ السليم وا
  .الذي يشكل النافذة التي تطل من خاللها المقدمة على الناس

  
تتمنى نهاد أن تكون الميدالية الذهبية التي حصلت عليها جسر عبور إلى تحقيق الحلم الذي رافقها منذ الصغر، وأن تفتح 

  .أمامها أبوابا تطل على مواسم من العطاء الواعد

  من الحازمية 
  
  
  

آـلـّـكم ورود فـاح عطرهــا وعبق المكـان بأريجهـا، فإختـلط ندى البسمات 
  . الحضور بشذى الزهور، فكنتم

لنجمع من غاللهـا قمح محبة  " بيادر الروح"نجتمع في هذه األمسية على 
وايمان المونسينيور طوبيا ابي عـاد، ذلك الحارث النشيط في حقل الرب 
والحارس األمين على رعاياه، فكـانت بلدة الحازمية خير رعية ألفضل 

  . راع عرفته منذ عهود
فيـّــة، إجتماعيـّــة، وجدانيـّــة، المونسينيور ابي عاد موسوعة ثقا
يهتدي بهـا " فغـد سراجه منـارة "روحانيــّـة، المس علم ومعرفة العلماء 

  . آل ضـالٍ  عن طريق الرب وآل مشتاق أو متعطش الى نور السماء
  أبتي الجليل،   

إصفّر بعض أوراقها ذهبـًا صوفيـّــًا، والبعض اآلخر انطبع بلون أخـالك شجرة معرفـة قد نضجـت ف  
معتقـة ذهبًا ونبيذًا يصبو إليهـا آل جـائع " وريقات آاهن "النبيذ الـالهوتي؛ تساقطت وتجمـّــعت وصارت 

  . وعطشـان
ي بإسم رئيس مجلس بلدية الحازمية األستاذ جان األسمر، وبإسم أعضاء هذا المجلس، وبإسم مختار  

البلدة، وبإسمي الشخصي أتمنى لكم التوفيق وطول العمر، آمًال منكم أن تقبلوا منـّــا هذا الدرع تكريمًا 
   . آم ولتعليمكم في رعيـّـتـنـا الحازميةودلمسيرتـكم، رمز عرفان لجه
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، آخر العمالقة في لبنان والعالم العربي، ما زال في وديع الصافي

ير الشالل وصالبة الجبل ورنين التسعين من العمر يحمل في صوته هد
قد يكون لحسن حظ الحازمية ان يكون صاحب الصوت . األجراس

الصافي اختارها مسكنا له على مدى أآثر من نصف قرن، فهي لطالما 
سمعت أنغامه تتدفق من ربوعها لتنسكب إآسيرا يشفي القلوب الجريحة 

  . وتطرب اآلذان العطشى إبداع الصوت والنغم
  

  أتيت الى الحازمية؟ في أي سنة 
 . ، بعدما انتقلت من بلدة الحدث المجاورة١٩٦٠جئت الى الحازمية في أواخر العام 

 
  ولماذا اخترت السكن في الحازمية؟

اخترت هذه البلدة مسكنا ألنني آنت أنشد مكانا هادئا وبعيدا عن الضجيج، وفي الوقت نفسه قريبا من بيروت، حيث مرآز 
 . نشاطي الفني

  
  تحمل من ذآريات ترآتها السنوات التي عشتها في الحازمية؟ ماذا

وابنتي مارلين الحقا التي تزوجت من الدآتور سامي حداد، وهي (لقد آنت موفقا في اختيار الحازمية مسكنا لي ولعائلتي 
وآنت اشارك في  .، وقد أحببت أهلها وسكانها وأحبوني، وأقمت عالقات جيدة مع  بعضهم)تسكن في الشقة المجاورة لشقتي

ولم أفارق البلدة إال خالل أسفاري وخالل الفترات . صلوات القداديس في األعياد، في آنيستي مار الياس ومار روآز
  .الصعبة في مرحلة الحرب، حين آانت الحازمية تتعرض لقصف شديد

  
  آيف ترى الحازمية اليوم؟

نة صغيرة، بفضل الجهود التنموية المشكورة التي يبذلها المجلس لقد نمت البلدة آثيرا وتوسعت عمرانيا وأصبحت بمثابة مدي
لكن البلدة، رغم ذلك، حافظت على هدوئها في المناطق السكنية الداخلية، ألن التوسع في . البلدي برئاسة األستاذ جان األسمر

  .المجال التجاري بقي محصورا في تخومها ولم يتداخل مع األحياء السكنية
  

ام من تمن على المجلس البلدي هل لك في الخت
  الحالي؟

قبل آل شيء، أود ان اشكر المجلس البلدي على 
االنجازات التي حققها حتى اآلن والتي يفاجأ بها 
السكان بين الفترة واألخرى، وأنوه هنا بالنشاط الفني 

أما التمني . الذي أحيته البلدية خالل الصيف المنصرم
ام عليه مختلف فهو أن يكون للبلدة مسرح خاص تق

النشاطات الفنية، وأنا وابني جورج على استعداد ألن 
نضع أيدينا في أيدي المسؤولين في المجلس البلدي 
  .إلحداث نهضة فنية تعكس الوجه الحضاري للحازمية

  

  وديع الصافي. الفنان دفخر الحازمية 
  

  المقابلة الصحافي جوزف صقرأجرى 

 وديع الصافي. محاورًا د             الصحافي جوزف صقر  
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  انتاج مجال في رائدة شرآة هي تنورين مياه شرآة
 ١٩٧٨ سنة انشاؤها تم الطبيعية، المعدنية المياه وتعبئة
  .الصحة وزارة من ترخيص بموجب

  
 راتاباستثم الشرآة قامت الماضية السنوات خالل
 ذلك في مستخدمة انتاجها خطوط وتطوير يعلتوس مالية
 ، والتعقيم التعبئة مجال في الجديدة االالت احدث
 االسواق الى منها واالنطالق اللبنانية السوق لمواآبة
  . الخارجية

 
  

 الدآوانة، في مكاتبها تستخدم السابق في آانت حيث ٢٠٠٧ سنة الحازمية في اعمالها اولةزم الشرآة بدأت
 الحازمية، الى االنتقال طلبت مما االداريين، عدد في زيادة من تبعه وما الشرآة اعمال حجم زيادة وبسبب
  . للشرآة جديدة مستودعات و مكاتب بناء تم حيث
 العاصمة الى منه االنتقال وسهولة المميز، موقعها بسبب هو الحازمية الى الشرآة انتقال ان الى هنا نشير

  . المحيطة المناطق وباقي والمتنين بيروت
 
  
 نشعر ولكننا المديح، بمعرض هنا ولسنا ومتينة، جيدة عالقة هي ورئيسه البلدي المجلس مع العالقة ان

بصورة خاصة مع رئيسه األستاذ  جان و البلدي المجلس مع الشرآة ادارة تربط التي للعالقة باالرتياح
 . الياس األسمر

  
 اللبنانية المناطق بين االولى  المراتب في وضعها ، الحازمية تشهده الذي التطور و العمرانية الطفرة نا

 ان الحازمية بلدية تؤمنها التي التقديمات و التسهيالت خالل من نأمل ونحن " .مماثال" تطورا شهدت التي
  .الجميع على بالنفع يعود مما" مستقبال المستثمرين من ممكن عدد اآبر جذبت
 
  

 استخدام المثال سبيل على فهي ،"قريبا انجازها الى نتطلع ، الطموحة المشاريع من العديد الشرآة لدى
  . الشرآة نشاط توسعة في ٢ م ٢٧٠٠٠ حوالي وهي لدينا االرض من المتبقية المساحة

 نكون بهذا الطرق باحسن المساحة هذه الستثمار لبنان خارج وشرآات  بمستثمرين االتصال الى نتطلع آما
  .االفضل نحو" دائما سعينا طريق في جديدة عمل فرص خلقنا قد
  

  شرآة تنورين
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  هوفل بربريان
  عضو مجلس بلدية الحازمية

  عضو لجنة البيئة
  

آان جدي، ابو والدي، 
كنوا في من اوائل الذين س

الحازمية، وآانت تلفهـا 
األشجار والسواقي من 

وقد نثرت .آل اإلتجاهات
فيها بعض المنازل 
القديمة حيث ال أبنية 
فخمة وال شوارع واسعة 
وال محالت تجارية أو 

  . مقاهي
  

أنـا اليوم، أآمل وصية جدي أن أبقى   
وفيًا لهذه األرض الطيبة وناسها، فقد وضعت 

ة المؤلفة من زوجتي نفسي وعائلتي الصغير
ريما واوالدي آني ومايكل في خدمة المدينة 

  .التي طالما أحببت
  
  

في الحازمية عشت طفولتي وصباي   
ومراهقتي، وآوني اليوم أحد أعضاء المجلس 
البلدي أتشارك وإخوتي أبناء البلدة المحبة 
واألخّوة، واضع يدي بيد الرئيس جان األسمر 

د سنة آي تبقى لنضيئ شموع الحازمية سنة بع
انية عامة ولبلدات ساحل منارة للبلدات اللبن

  . نوبي خصوصًاجالمتن ال
 

  شربل أبو صافي
  عضو مجلس بلدية الحازمية

  
  عضو لجنة الشؤون اإلجتماعية

  عضو لجنة الرياضة
  

إنــّـه الطموح ، والعمل لخدمة 
  أهلي وأحبائي، 

  إنــه األمل في مستقبل زاهر 
ــل المسؤوليــّـة والقيام بأعمال إنــّـه الشغف لتحّم

  ذات فائدة على المجتمع
لهذه األسباب، ترشحت لمنصب عضو مجلس 

  بلدي، 
  

وألنــني أؤمن بالحوار والقرار، وأؤمن بمصداقية 
الرئيس جان األسمر وما له من شعبيـّــة ومحبة 
بناها بعمله الدؤوب خالل السنوات السابقة ما 

فق رحبة وواسعة من جعل الحازمية تنطلق نحو أ
التطور والعمران واإلزدهار إضافة الى العراقة 

  واألصالة التي تمتاز بها بلدتنا الحبيبة، 
وألن زمالئي في فريق العمل يمتازون بروح 
التعاضد والمحبة، وأذآر هنا الشيخ يوسف حبيش 
نائب الرئيس الذي ال يبخل جهدًا ليكون العمل 

على عاتق على مستوى المسؤولية الملقاة 
  المجلس،

  
لكل هذه األسباب قررت خوض مجال العمل في 
الشأن العام وفي جعبتي العديد من المشاريع 
خصوصًا تلك المتعلقة بالشأن اإلجتماعي، التي 
بدأنا بتنفيذ قسم منها والقسم األآبر قيد الدرس 

  . تمهيدًا للتنفيذ في المستقبل القريب
أقصى الممكن شاآرًا ثقة الجميع، ومتعهدًا بذل 

من الجهود لتفعيل العمل لتبقى الحازمية منارة 
 . ومدينة نفتخر باإلنتماء إليها
 

  

  من أعضاء المجلس البلدي 
  آلمات ووعود
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  التقرير المالي 
  

   ٢٠١٠ / ٣واردات الفصل 
  

. ل.ل    
 ٣٩٧،٥٨٥،٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية سكن

رسم على القيمة التأجيرية ، غير 
 ٤٠٤،٢٢٣،٠٠٠ سكن

 ٢٠٧،٧٠٨،٠٠٠ رسم صيانة المجارير واالرصفة
رسم خاص على تجارة المواد 

 ١٥٠،٠٠٠ القابلة لالشتعال واالنفجار
رسم الترخيص لالعالن الدائم 

 ٦٦،٠٠٠ والمؤقت
ال االمالك رسم الترخيص بإشغ

 ٤٠،٠٠٠ العمومية البلدية
 ٩٤٨،٠٦٦،٠٠٠ رسم الترخيص بالبناء

رسم استعمال االمالك والمنشآت 
 ٤٥،٣٢٧،٠٠٠ العامة للبلدية

  رسم إنفاق في وجوه محددة
 ٩٠،٦٤٦،٠٠٠ لصالح التجهيزات % ١٠ 

 ٩٠،٠٠٠ رسم تصوينة
 ٤٣،٥٤٤،٠٠٠ رسم إنشاء مجارير وارصفة

 ٢٤،٠٤٣،٠٠٠ رسم المرآب
رسم االستثمار الماآن االجتماع 

 ٧٠٠،٠٠٠ واندية المراهنات
 ٥،٢٤٧،٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن الدائم

 ٧،٢٩٦،٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن المؤقت
رسم االستثمار الشغال االمالك 

 ٥،٨١٧،٠٠٠ العمومية البلدية
رسم االستثمار لمحالت ومحطات 

 ٣٥٠،٠٠٠ المحروقات السائلة
 

بح رسم على الحيوانات التي تذ
 ٣٨٤،٠٠٠ في النطاق البلدي

رسم اعطاء البيانات واالفادات 
 ١٧٦،٠٠٠ والدروس الفنية

عالوة على قيمة اجور 
 ٢٢٥،٤٨٣،٠٠٠ المخابرات وبدل االشتراك

 ٤٣٠،٠٣٢،٠٠٠ الحصة العائدة لدعم الموازنة
الحصة المخصصة لدعم 

 ٧٢،٣٠٧،٠٠٠ مشاريع التنمية
 ١٦،١٠٠،٠٠٠ الغرامات 
 ١،٣٠٠،٠٠٠ ميررسم التع

 ٧٤،٠٠٠  رسم التعمير -غرامة تأخير 
محسومات الصرف من الخدمة 

 ٥،٥٨٤،٠٠٠ ثمن دفتر شروط / 

 ٢،٩٣٢،٣٣٨،٠٠٠ مجموع الواردات

  
   = ٢٠١٠مجموع واردات الفصل الثالث   
ملياران وتسعمائة واثنان وثالثون مليون وثالثمائة   

 . وثمانية وثالثون ألف ليرة لبنانية

رصيد بلدية الحازمية لدى مصرف لبنان آما في 
    ل ل٨٫٢١٨٫٤٦٢٫٤٣٠  = ٣٠/٩/٢٠١٠

ثمانية مليارات ومئتان وثمانية عشر مليون وأربعمائة واثنان 
 . وستون ألف وأربعمائة وثالثون ليرة لبنانية ال غيــر
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  لتقرير المالي ا
  

   ٢٠١٠ / ٣نفقات الفصل 
  

.ل. ل    
رئيس ونائب ( تعويضات الرئاسة 

 المسدد خالل الفصل –الرئيس 
 ) ٢٠١٠الثالث 

١٨،٠٠٠،٠٠٠ 

 ٧٥،٥٢٤،٠٠٠ رواتب الموظفين

 ٧٩،٧٣٥،٠٠٠ ءاجور االجرا
المكافآت والتعويضات والتقديمات 

 ٧٣،٣٩١،٠٠٠ المختلفة

 ١٣،٢٢٤،٠٠٠ اللوازم

 ١،٢٥٦،٠٠٠ المالبس

 ٣،٩٠٧،٠٠٠المخابرات الهاتفية والبريد والبرق

 ٣٢،٤٠٠،٠٠٠ نفقات ادارية اخرى

 ١٣،٩٨٦،٠٠٠ التجهيزات

 ١٠،٦١١،٠٠٠ صيانة التجهيزات واالليات

 ٢،١٠٠،٠٠٠ المفروشات

 ٣،١٢٨،٠٠٠ النظافة العامة

 ٤،٨٢٥،٠٠٠ صيانة المباني

 ٥،٧٥٨،٠٠٠ مكافحة الحشرات

 ٢،٨٢٩،٠٠٠ لوازم التنظيفات

 ٢٢،٢٠٥،٠٠٠ المحروقات

 ٢،١٢٥،٠٠٠ بدالت استهالك الكهرباء

 ١٥١،٩٨٧،٠٠٠ صيانة الطرق العامة

 ١،٧٠٥،٠٠٠ صيانة شبكة المياه

 ٨،٣٤٦،٠٠٠ صيانة شبكات االنارة العامة

 ٢،٩١١،٠٠٠ إنشاء شبكات االنارة العامة
 

 ١٠،٥٠٠،٠٠٠ جاريرإنشاء شبكات الم
إنشاء الطرق العامة واالرصفة 

 ٣٥،٢١٨،٠٠٠ واالقنية

 ١٩،٩٧٠،٠٠٠ إنشاءالمالعب والمسابح

 ١٢،٥٠٠،٠٠٠ نفقات الدروس

 ٤٦،٧٠٠،٠٠٠ مساعدات المعوزين

 ١٩،٥٠٠،٠٠٠ مساعدات االوقاف الخيرية

 ١،٠٣٢،٠٠٠ المساهمة في النشاطات الرياضية
المساهمة في النشاطات 

 ١٢،٣٥٠،٠٠٠ جتماعيةاال

 ٢،٩٩٧،٠٠٠ االستقباالت

 ٤٠،٠٧٨،٠٠٠ االحتفاالت والمهرجانات
رسم الدعاوى واالحكام 

 ٣،٠٠٠،٠٠٠ والمصالحات واتعاب المحاماة

المصاريف االخرى غير 
 ٦،٩٣٣،٠٠٠ الملحوظة

مجموع نفقات بلدية 
الحازمية خالل الفصل 

٣/٢٠١٠  
٧٤٠،٧٣١،٠٠٠ 

  
ية الحازمية خالل الفصل الثالث من بلغ مجموع نفقات بلد

 مبلغًا وقدره سبعمائة وأربعون مليون ٢٠١٠العام 
 ,وسبعمائة وواحد وثالثون ألف ليرة لبنانية ال غير
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بأفضل وأسرع طريقة تتـضـافر جهود الموظفين واإلداريين في بلديـّــة الحـازمية لتلبية المواطنين 
  :الحرآة التـاليـــــــــــــــة ٢٠١٠اممن الع الثالثشهد الفصل  ممكنـــــــــــــــــــة، وقـد 

  

  الصــــــــــــــــــادر
  ٢٠١٠*  لثلثاالفصـل ا

  المجموع  أيلول  آب  تموز

  ٣٠  ٧  ٨  ١٥  قرارت إداريـّــــــــــــــــة

  ٧  ٢  ٣  ٢  محضر جلسـة مجلس بلدي 

  ٦٤  ٢٧  ١٥  ٢٢  قرارات مجلس بلدي

  ٨٣  ٢٥  ٣٠  ٢٨  معامالت إلى الدوائر الرسميــّـة 
  مختلف 

  ٩٠  ٤١  ٢٣  ٢٦  )إعالنات -إنذارات   –تعاميم   -رسائل  –دعوات  –طلبات (

  ٢٧٤  مجموع الصادرات
  
  

  الــــــــــــــــــــوارد 
  ٢٠١٠*  لثثاالفصـل ال

  المجموع  أيلول  آب   تموز

  ٣٩٢  ١١٧  ١٢٨  ١٤٧  منجزة ومسلــّـمة: معامالت المواطنين 

  ٢١  ٦  ٤  ١١  إلنجـازقيد ا: معـامالت المواطنين 

  ٥٨  ٣  ٢٣  ٣٢  تعاميم واردة من الوزارات والمحافظـة 

  ٣٦  ١٥  ١٢  ٩  طلبات مساعدات مرضية 

  ٩  ٤  ١  ٤  رخص بنـاء 

  ١٢  ٢  ١  ٩  رخص إسكان

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

  )شكاوى –اعتراضات 
١٦٢  ٦٢  ٤٩  ٥١  

  ٥٢٨  مجموع الواردات
 

    

  التقرير اإلداري  
  

  الوارد /  الصادر 
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 المساعدات

  
    

  المبلغ  المتعهد  نوعية التعهد القرار  الجلسة

  الجلسة الخامسة
١٣/٧/٢٠١٠  

  ل ل    ٧.٥٠٠.٠٠٠  عالء المصري   )تخطيطات وتعديالت(طوبوغرافية عمال أ  ٦٧
  ل ل  ١٩.٨٢٠.٠٠٠  بيار ابو حبيب   شراء زفت لترقيع الحفر في شوارع البلدة  ٦٨
  ل ل   ١٩.٩٦٨.٠٠٠  عبدو عازر عيد  ريق قناطر زبيدهإنشاء درابزين حماية على ط  ٦٩
في شارع إنشاء مجرور للصرف الصحي   ٧٤

  الغاردينيا
  ل ل    ١٠.٥٠٠.٠٠٠  اميل ابي خليل 

  ل ل    ١٠.٠٠٠.٠٠٠  ادمون شاهين   البلدة معظم شوارع أشغال تشحيل األشجار في  ٧٥

 الجلسة السادسة 
٦/٨/٢٠١٠  

شاملة للقطاعات ضمن السنوية ال صيانة الأشغال   ٧٦
  )تصليح وخالفه( نطاق البلدة

  ل ل   ١٩.٧٥٠.٠٠٠  تكلي قزحيا ال

  ل ل    ١٩.٤٠٠.٠٠٠  قزحيا التكلي   لقطاعات واألقنية لالسنوية تنظيف الأشغال   ٧٧
 أعمال طوبوغرافية لدراسة ملف أشغال تزفيت  ٨٦

  ). شارع مدافن البلدة(
  ل ل      ٥.٠٠٠.٠٠٠ مكتب حمدان للدراسات

  الجلسة السابعة 
٢٤/٨/٢٠١٠  

الزحيما حتى  قاطعتأشغال توسيع الطريق من   ٨٩
  قناطر زبيده

  ل ل    ١٩.٢٠٠.٠٠٠  ة إســّــو شرآ

لطرق ضمن االب وأشغال تبحيص وتجليس ق  ٩٠
   .نطاق الحازمية

  ل ل    ١٩.٥٠٠.٠٠٠  تعهدات بيار ابو حبيب 

  الجلسة العاشرة
٢٣/٩/٢٠١٠  

ترقيع (شراء زفت ايدياليت ونقل وفلش وحدالة   ٩٨
  ).الحفر في عدد من شوارع الحازمية

  ل ل    ١٩.٥٧٠.٠٠٠  تعهدات بيار ابو حبيب 

  ل ل   ١٥.٠٠٠.٠٠٠  ر اليتينغ شرآة صق  شراء مولد آهربائي لمرآز البلدية   ١٠٠
  ل ل     ٦.٥٠٠.٠٠٠  Creamine  عار البلدية شراء أعالم مع ش  ١٠٢
نقل أتربة وصخور : توسيع طريق الزحيما أعمال   ١٠٣

  الى خارج البلدة 
  ل ل    ١٩.٣٠٠.٠٠٠ شرآة إسـّــو 

مؤسسة المقاوالت   إسناد إلتزام المرحلة النهائية لمبنى القصر البلدي  ١٠٤
  والتجارة 

 ل ل   ٢.٠٦١.٦٢٥.٠٠٠

  ل ل       ٤.٧٠٠.٠٠٠  عالء المصري  )الفضالت(أعمال طوبوغرافية لتبيان التخطيطات   ١٠٧
  

جرى تخصيص مبالغ للمشاريع  ١٣/٧/٢٠١٠تاريخ  ٤٦٠٨بناء على المرسوم رقم  :ـــــــــالحظة هـامة مـ
   الحازمية من المبلغ المخصص لها بلدية اإلنمائية الممولة من االصنجوق البلدي المستقل، وقد استفادت

ولتزفيت شارع ) ٢٣/٩/٢٠١٠تاريخ  ١١٥القرار رقم (لتزفيت الشوارع المحيطة بالبلدية  )ل ل ٧٦.٠٠٠.٠٠٠ واليح(
  .المدافن

   
  

  ل ل    ٤٦.٧٠٠.٠٠٠    )لعائالت تمر بضائقة مادية(مساعدات افرادّيــة 
  

  ل ل     ٤١.٠٧٥.٠٠٠      مساعدات اجتماعية وثقافية واعالمية

  التقرير اإلداري  
  

  منفذة من قبل الغير األشغال ال
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 يقوم جهاز الشرطة بمهامه الروتينية    

 تــأمين السير في جميع الشوارع والساحات العامة  
 ء القداديس واألفراح والمآتمتــأمين السير أمام مداخل الكنائس  أثنا 
 تأمين القداديس والزياحات لمناسبة أعياد الشعنينة والفصح المجيد 
مياه (تــأمين السير أمام مداخل المدارس وأثناء أشغال وأعمال البنى التحتية  

 .... ) هاتف  –آهرباء  –
ترميم  -بناء   –سير ( إجراء دوريات متواصلة للكشف على جميع المخالفات  
إضافة الى الكشف على مخالفات الورش لجهة عدم توفير .... ) لشقق  ا

 ....الحماية العامة أو عدم وجود تراخيص 
 
 .حملة على السوبرمارآت والمالحم والمحالت التجارية للتقّيـــد بشروط النظافة العامة 

 
 زويدتــّم عقد إجتماعات دورية لعناصر ومسؤولي جهاز الشرطة بغية تفعيل العمل وت 

 . رئيس المجلس البلدي وتوجيهات بتعليمات منها العناصر وخصوصًا الجديدة
  
  

الكشف على معامالت عائدة للمواطنين ومسجلة لدى بلدية الحازمية وإنهائها واعادتها  
 ٣٩٢=   الى امانة سر البلدية  

  
  

  البلدية أجهزة 
  

  الشرطة
  

  رئيس المجلس البلدي السيد
جان األسمر متوسطًا المعاونين  

شربل النبي وخليل ابو صافي 
عناصر جهاز الشرطة في  معظمو

 . بلدية الحازمية
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يقوم جهاز الحراس بتأمين دوريات ضمن    
 نطاق البلدة من الساعة السابعة مساء ولغاية

سادسة صباحًا ويعقد مراقب الحراس الالساعة 
 . اجتماعات دورية لتفعيل أداء الحراس

 
 .على راحة المواطن وأمنهلسهر ا 

  
 . يلبي اإلتصاالت الواردة من قبل المواطنين 

  
رخص الم يتم قمع الدراجات النارية الغريبة عن البلدة، والسماح فقط للمطاعم والمؤسسات 

 . بتسيير الدراجات ضمن نطاق البلدة لها
  
 . يتأآد من عدم مغادرتهم لورشهم بعد الساعة الثامنة مساءوجميع عمال البناء  راقبي 

  
  
  
  
  

  

  البلدية أجهزة 
  

  الحراس
  

رئيس المجلس البلدي السيد جان األسمر متوسطًا مراقب الحراس السيد سامي آرآي 
 . في بلدية الحازميةعناصر جهاز الحراسعظممو
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  األشغال 
  

  خلّية عمل ال تهدأ
  

  فلش زفت ضمن نطاق البلدة بالكامل 
  لعة شيبان وحاتم ط: في الصورة 

  حي آل آرم 

  مستديرة دعيبس 

  شارع الغاردينيا الداخلي

 اإلسالمي الشيعي األعلى المجلس قصر قرب 

  نزلة نيو مارت تقال
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  مراحل العمل في مستديرة القصر البلدي
  

  تأسيس مستديرة قرب محطة جبور 
  تبليط المستديرة أول طلعة مارت تقال

  بدء األشغال   - ١ 

  ترآيب عواميد حماية_  ٣  نقل وزرع شجرة زيتون آبيرة_  ٢

  زرع أحواض األزهار – ٤

  األشغال 
  

  صيانة وإستحداث المستديرات
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  قناطر زبيده _ طريق الزحيما  أعمال توسيع 
  

  :قناطر زبيده _ طريق الزحيما 
  أعمال التدعيم بواسطة الصخور منعًا لإلنزالق

  لى الطرقاتعترآيب بوردير منعًا إلنزالق التربة 
  وزارة األشغال  قابلم –ترآيب بوردير   في وسط البلدةشارع : الصورة في 

 لشبكات الصرف الصحي ضمن نطاق ائمةدصيانة 
  .الحازمية بالكامل

  طبقات األرض في الحازمية لرة صو
  )شارع محطة جبور(

  شغال األ
  

  صيانة وتوسيع الطرقات 
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  أعمال التشحيل ضمن نطاق البلدة بالكامل 
  وصيانة دائمة للمستديرات  

  صيانة مستوعبات النفايات 
  وإجراء عملية التطهير الالزمة منعًا إلنتشار القوارض والحشرات 

  األشغال 
  

  باألشجار والمحافظة على البيئةلعناية ا
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