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لكل من ساهم في جميع األعمال بغية تنفيذ شكرًا 
أجهزة  جميع ونخص بالشكر وطبع هذا التقرير

  وموظفي بلدية الحـازمّية
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  !الحازميــّـة  مدينة الغد
  

  

  

  وسائل، دمجّر والحاضر فالماضي ... هدفًا ليس الحاضر" 
  " الهدف األساسي فهو المستقبل أما 

  باسكال –الفيلسوف الفرنسي 

  

  

انطالقًا من  الى الماضي، ونقف عند حدود األخطاء واألحقاد، فنحن نتعلــّم من أخطائناال وقت لدينا لننظر 
ونمشي قدمًا باتجاه مستقبل أآثر اشراقًا  لمدينتنا التي أردناها منارة  ،قناعتنا بأّن الخطأ مسموح عند العمل

آم باستقطاب آبرى للساحل، وهكذا صارت، والتي أردناها مدينة ألهم اإلستثمارات فنجحنا وايـّـا
  .الشرآات حتى صارت الحازمية مدينة نفخر باإلنتماء لهـــــا

ان الموقع الجغرافي المميز هو هبة سماوية، اال أّن ما وصلت اليه الحازمية اليوم من نجاحات 
واستثمارات مهّمة فهو ثمرة عمل دؤوب اضطلعت به مجالس بلدية متعاقبة، وخصوصًا في الوالية 

حيث اإلستثمار في تطوير البنى التحتية وتحديث الشوارع وتطويرها وتقديم افضل الخدمات  السابقة من
والتسهيالت للمستثمرين، ضمن األطر القانونية، آما اشتهرت الحازمية بجمال بيئتها النظيفة وتمايزت 

آّل هذه العناصر مجتمعة، ن بلديتها وجميع األجهزة األمنية؛ باألمن واالستقرار بفضل التعاون المثمر بي
ساهمت في النهضة اإلقتصادية التي شهدتها الحازمية، فانتقلت في وقت قصير نسبيًا من بلدة صغيرة نامية 

  . الى مدينة نابضة بالحياة

اليوم، نفتح وايـّـاآم صفحة جديدة، قد يقول البعض أننا حققنا الكثير، ولكنــّنا نطمح لتحقيق األآثر، 
المنظمات العالمّية وطرق اإلدارة الجديدة، وسنعمل على تحديث نوعّية التعاطي مع الملفات فسنواآب معًا 

ائدة الحجر ان والمعامالت، آما ستكون أولى اهتماماتنا لإلنماء والتطّور اإلجتماعي آما آانت دومًا، فما ف
ـُرسم فقط في األذهان ويسألنا البعض ما هي حدودآم فنجيب أّن حدود الطموح ت... لم ينعم به البشر؟ 

  ... رفعنا سقف طموحاتنا فألغينا الحدود ونحن 

  .... ونلتقي قريبًا بمشاريع أآبر وأآثر تمّيزًا ... جمعتنا المشاريع الممّيزة 

  !تا نضل نشوف حالنا فيها ... ألّن الحازمية آانت وتبقى مضرب مثل 

 جــان الياس األسمر

 جان الياس األسمر –رئيس مجلس بلدّية الحازمّية 
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 اليوم الطبي المّجاني

  

برعاية مجلس بلدية الحازمية، نظم نادي 
Lions Phoenix –  ،بيروت الحازمية

بالتعاون والتنسيق مع الجمعّيات ولجان المجتمع 
المدني في الحازمية، يومًا طبيًا مجانيًا في 

، بحضور )٢٠١٦نيسان  ٣األحد (القصر البلدي 
رئيس المجلس البلدي السيد جان الياس األسمر 
واألعضاء ومختاري البلدة ولجنة تجار الحازمية 

  .وعدد آبير من فعالياتها

  

د تولى المهمة وقـ تّم تقديم فحوصات طبية ألآثر من مئة شخص،
شملت هذه الحملة . جهاز طبي ضم أربعة عشر طبيبًا وصيدليًا

قياس نسبة الكوليسترول بالدم والتريغليسيريد والسكري الطبية 
، جرثومة المعدة، فقر الدم وغيرها من ومخزون السكري

، النظر، أنف أذن حنجرةالفحوصات المخبرية باإلضافة الى فحص 
تخطيط السمع وأمراض الجهاز العصبي لدى المسنين وتقديم أدوية 

  .مجانية ونصائح واستشارات طبية وغذائية
  
  
  

اللجان الشبابية خصوصًا اللجنة من  بدعم وتشجيع تّم تنظيم هذا اليوم الصحي
بضرورة التواصل مع المجتمع المحلي اإلجتماعية وايمانًا من اعضائها 

وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتقديم الخدمة العالجية المجانية 
  .االهداف المرجوةواالستشارة الطبية لتحقيق 

وفي النهاية، تؤآد بلدية الحازمية انه طالما آان شعارها اإلنماء ونهجها 
  !العطاء، ألن اإلهتمام بالبشر له األولوية
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 بلدّية الحازمية تستضيف يوم المرأة العربّية
 
 
 

" مهرجان المرأة العربية"للسنة الثانية على التوالي، استضاف مجلس المرأة العربية للمسؤولية اإلجتماعية 
في بيروت والمجلس ، بالتعاون مع لجنة المرأة في نقابة المحامين ٢٠١٦آذار  ٥احتفاًء بيوم المرأة العالمي يوم 

  .البلدي في الحازمية، وذلك في قاعة المؤتمرات في مقر القصر البلدي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رئيس المجلس البلدي في الحازمية أآــّد 
أن المرأة  األسمر الياس جاناألستاذ 
 على فردي للمحافظة بجهد تسعى

 بهدف إحداث حّققتها التي اإلنجازات
 الميادين مختلف في إيجابّية تغييرات

 والسياسّية، اإلجتماعّية واإلقتصادية
 والعرقي الجنسي التمييز من والحّد

 بالطابع تّتصف مجتمعات في والطائفي
 الذآوري، مشّددًا على أنه آّلما ارتقت

 وجه، أحسن على وقّدمته بدورها، المرأة
 أآثر مراتب الى المجتمعات ارتقت آّلما

  .وإنسانَية مسؤولّية
  
  

توالت الكلمات التي شّددت على دور المرأة في مجتمعاتنا وأهمّيتها، مع التأآيد بأّن معيار النجاح والتفّوق ليس ثم 
  للجنس إّنما للموهبة والعلم والجهد والثقافة، فكانت آلمة مجلس أمناء مجلس المرأة العربية، التي ألقتها السيدة

المحامين ألقتها السيدة أسماء داغر حمادة ممثلة نقيب المحامين و آلمة لجنة المرأة في نقابة  لور سليمان صعب 
 محمد عيسى العدوانأّما سفير التعاون العربي في المنظمة العربية للمسؤولية اإلجتماعية األستاذ . أنطونيو الهاشم

إحكام دورها وما  ة هي التي تستطيع أن تخلق األجواء للتغيير اإليجابي المتدرج من خاللأفاعتبر في آلمته أن المر
  .تنهض به من مسؤوليات
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 بلدّية الحازمية تستضيف يوم المرأة العربّية
  
  

 بدورها، اعتبرت رئيسة مجلس المرأة العربية
في آلمتها اإلفتتاحية  الدغالوي مكرزل ليناالسيدة 

أن المرأة النموذجية في دورها آأم وزوجة 
وفاعلة في العمل اإلجتماعي واإلنساني، تستحّق 
أن ُتكّرم لما تقوم به في مجال المسؤولية 

إلجتماعية، ولما لها من خبرات طويلة في العمل ا
التطوعي، لتكون مثاًال يحتذى به للنساء 
العربيات؛ الى ذلك، أشارت وزيرة المهجرين 

القاضية أليس ووزيرة العدل بالتكليف معالي 
الوزراء تمام  مجلس ، ممثلة دولة رئيسشبطيني

سالم الى أننا في لبنان مدينون للمرأة اللبنانية وما 
تقدمه من عطاءات جليلة والسيما إننا نمّر بمرحلة 

  .خطيرة
  

شهد اإلحتفال مراسم تكريم أربع شخصيات نسائية في مختلف مجاالت المسؤولية اإلجتماعية تقديرًا لعملهّن 
  .يدات سهام صعب خضر، دالل الصباح غانم وفيفي  الكّالبالوزيرة السابقة منى عفيش، والس: التطوعي

  
، آان مناسبة لكي يطلق المجلس مبادرة Peppers Flavorالمهرجان الذي تخّلله عرض موسيقي راٍق قّدمته فرقة 

حيث تم تقديم الجوائز وشهادات التقدير للفائزين األولين الثالث من ذوي اإلحتياجات " نحن أيضًا مبدعون"
في رسوماتهم حول المرأة، موضوع المهرجان، ومن ثم َأضاء مجلس المرأة العربية شعلة مبادرة برنامج  الخاصة

  ".نحن أيضًا مبدعون"
  

مراسم إعالن الفنانة اللبنانية الكبيرة السيدة جاهدة وهبة سفيرة " ٢٠١٦مهرجان المرأة العربية "هذا وتّم خالل 
  .اإلجتماعية في المنطقة العربيةمجلس المرأة العربية ألنشطة المسؤولية 
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 ما تزت الزيت_ بيئّية ندوة 
  
  

  آتبت السيدة حنان الهبر
  

في ندوة  MER TERREجمعية  استضافت بلدية الحازمية
في مسعى  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ " ما تزت الزيت"بعنوان 

الستكمال الخطوات البيئية التي تهدف الى إبقاء الحازمية واحة 
  ,خضراء

السيد روي حرب المسؤول االعالمي في بلدية  افتتح الندوة
مكتب التنمية الذي نّوه الحازمية ومن ثم توالت آلمات آل من 

عليهم مسؤولية تحّمل الدور الطليعي  بدور الشباب وهم من تقع
في التصدي لمشاآل البيئة والعمل على حمايتها، ومن ثم السيدة 

نشاطات التي عرضت  Merterreفيكي غصن رئيسة جمعية 
مية الجمعية المتنوعة بين حمالت توعية، مؤتمرات وندوات اعال

  ...بيئية لتبادل الخبرات، الخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  أهداف المشروع؟

  :المستهلك ضمن االسر باإلضافة الى) النفايات الخفية(بزيت القلي  هالحد من تلوث التربة والميا
 ,الجوفية وبالتالي مياه االنهر والبحر المتوسط بغية حماية التنوع البيولوجيالتخفيف من تلوث التربة والمياه  -
 التخفيف من تلوث الهواء عند تكرير الزيت المجموع من أجل صنع وقود ديزل حيوي مما يساهم في الحد من التغير المناخي -

  ...مراحل المشروع 
حمالت ومحاضرات ولقاءات تستمر  ،حازمية من خالل اعالناتنشر التوعية لدى سكان الفي المرحلة االولى سيتم العمل على 

بعدها يصار الى االتفاق المباشر مع مسؤولي الجمعيات حول . مع الجمعيات االهلية والكنسية العاملة في المنطقة لمدة أشهر
  .آيفية جمع الزيوت لتبدأ مرحلة التطبيق العملي

  
  آيف يخدم المشروع أهداف التنمية المستدامة؟ 

رتبط مفهوم التنمية المستدامة بالسعي لتكامل ودمج أهداف السياسات االجتماعية واالقتصادية باالهداف البيئية حيث أن سالمة ي
البيئة تعكس الحالة االقتصادية واالجتماعية للمجتمع وبالتالي يتوجب على االفراد والمجموعات فيه تعلم العيش ضمن امكانيات 

على التجدد وتلبية الحاجات في الحاضر دون المساس بامكانية األجيال المقبلة لتلبية حاجاتها، أما في الموارد المتاحة وقدرتها 
 .هذا المشروع فتلتقي العناصر االقتصادية واالجتماعية والبيئية معًا
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عشاق، يوم

شارك في م
ناجي غاريو
والفعاليات
وقد ألقى ا
شّدد فيها ع
العام، وعلى

أنشأتالهدف 
 

ت على البي
لى معزوفات
وعلى اإليقا

فها، سوف ت

 

أمسية

 السيد جان
سبة عيد الع

ش
ن
و
و
ش
ا
ا

 التي عزفت
 باإلضافة ال
يسا حداد، و

يدة من تأليف

     

 الحازمية،
لمناس" حب

يا الغاوي،
واألجنبّية،
 الكمان ميلي

عزوفات جد

٢٠١٦/  ١صل

جلس بلدية
نغمة ح"وان

وسيقية ماري
ة، العربية و

ي علىغاو

ور ثالث مع

الفص   -ازمّية  

ر رئيس مج
سيقية بعنو

لمؤلفة المو
بية والشعبية

M .رافق الغ
AT .  

وي الحضو

 

مجلة الحا ٩

اية وحضور
أمسية موس

ت السهرة ال
غاني الطربي
My Myst
TEMPO

ت ماريا الغاو
 

  
  

برعا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أحيت
واألغ
tery
بإسم

  
أهدت



 

 ١٠: ص                       ٢٠١٦/  ١الفصل    -مجلة الحازمّية   ١٠

 !الحازمية المثال األنجح:  اجتماع مكاتب التنمية 
  
  

، اجتماع جمعية المدن المتحدة في لبنان مع وفد ٢٠١٦شباط  ١٠استضافت بلدية الحازمية، يوم االربعاء الواقع فيه 
الوطنية الفرنسية للتعاون المديرية العامة للنشاط الخارجي للسلطات المحلية في وزارة الخارجية الفرنسية واللجنة 

الالمرآزي وبحضور رؤساء وأعضاء من بلديات حمانا، تبنين، عينطورة وطرابلس، وقد مثل رئيس المجلس البلدي في 
  .الحازمية، السيد انطوان مونس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هذا المشروع الذي . يةعرض من خالل هذا االجتماع مشروع تعزيز القدرات البلدية وتوفير التدريب في مجال التنمية المحل
سيمتد على فترة ثالث سنوات ويرمي بشكل عام الى التشجيع على انشاء مكتب بلدية للتنمية المحلية في نحو عشرين بلدية 

  .  عن طريق التدريب وبدعم من شرآاء التعاون الالمرآزي
 

عن مكتب التنمية المحلية في الحازمية، جاءت آلمة 
بالحاضرين ومنّوهة السيدة حنان الهبر مرّحبة 

بالمشروع الرائد الذي تنفذه الحازمية حاليًا بفكرة ودعم 
من الرئيس جان الياس األسمر، من أجل تحقيق تنمية 
مستدامة على جميع األصعدة والسعي لتحقيق شراآة 
فعالة مع العنصر الشبابي الذي يعتبر المستقبل الواعد 

  . للمنطقة
  

ي تواجه البلديات اللبنانية عامة والتي ال تملك الموارد الالزمة آالخبرة والتمويل مما دار بعدها نقاش عن الصعوبات الت
يجعل مساهماتها مقتصرة على االعمال اآلنية  مما يجعل بالتالي هذا المشروع ال يتم تطبيقه إال على البلديات اللبنانية الكبيرة 

  .هذا المكتب أن يكون أداة لتنمية مستدامة في البلديةالتي لديها مدخول يخولها تمويل هذا المكتب، وآيف يمكن ل
التي أشارت أن الشرآاء االوروبيون يجدون في Anne-Marie MEVEL REINGOLDاختتم االجتماع بكلمة السيدة

استدامة هذه المكاتب حاجة وشريكُا فعاًال يتمتع بالكفاءة المطلوبة للتواصل بشكل سريع لتحسين فعالية مبادراتهم وضمان 
  .مشاريعهم

 



س األسمر 
ر والسيد 

روي حرب 
مها قرار 

لمختصة، 
 بة قريبًا

 ١١: ص 

 

ساء اتحاد 
س األسمر 
مجتمعون 

لسيد جان الياس
هنس سليم صقر

والسيد ر) لدي
رة توفيق وسّلم
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 شعبي للمناسب
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مية جان الياس
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ها بعد تصديقه
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 ـــــــا

 

 ١٦- ٣-١٦
معان، الحازم
 ابو جوده، و
اطقية انمائّية

ئيس مجلس بلد
راس وفد من ال
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سؤول اإلعالمي
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ك ريمون سم
وبي جوزف
 وشجون منا

زار رئي
على ر
هوفل بر

المس(
تسمية
على

  

ناسبــاتـــ

جعجع في معر
ت فرن الشباك
ي المتن الجنو
ًال عن شؤون

  

من

آتور سمير ج
رؤساء بلديات
ّسق القوات في
 العامة فضًال

 ٢٠١٦/  ١صل 

 اللبنانية الدآ
ي الذي ضّم ر
بحضور منّس
اع السياسية

صلالف   -زمّية  

    ز

حزب القوات
جنوبيلمتن ال

ن غاريوس ب
األوضا

 

مجلة الحاز ١١

 
 

ززززززز

ستقبل رئيس ح
يات ساحل ال
الشياح ادمون

است
بلد
وا



 الثالث 
 

 ١٢: ص 

 

ك غريغوريوس
 سائر المشرق 

 وليك

        

ة البطريركغبط
رك أنطاآية وس
 الملكيين الكاثو

   

 ـــــــا
 

فل عشاء مع  غ
بطرير - لحـّـام 

للروم

   

ـــُـــنـــــــ
 

خالل حفل

  

ناسبــاتـــ

ية
ه

  

من

مع أطباء الرعي
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 ٢٠١٦/  ١صل 

زمية الى لقاء م
شباط ٢٤ريخ

ألب جورج بدر

صلالف   -زمّية  

الحاز –ت تقال 
 على نيتهم بتار
آاهن الرعية ا

 

مجلة الحاز ١٢

عت رعية مار
وأقامت قداسًا

د



            ١٣: ص 

 ـــــــا

   

ـــُـــنـــــــ

  

ناسبــاتـــ

  

من

٢٠ 
لغذاء
دابير
ل

 ٢٠١٦/  ١صل 

١٦نيسان   ٨
مؤتمر سالمة الغ
 البلدية حول تد
عاتها في المحال

  

لبلدي
بعيد
ي مع
طة شر
م ته
 .هار

صلالف   -زمّية  

-٧-٦بتاريخ ة 
مؤ اإلستعماالت 
ريبية للشرطة
ة الواجب مراع
طاعم الغذائية  
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مختاري البلدة ب
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ين وجهازي الش
نوا لهم ولعائالت
لمحبة واإلزده

 

مجلة الحاز ١٣

 

 بلدية الحازمية
لعلوية متعّددة

دورة تدر وهي
والنظافة العامة
والمط

وأعضفل رئيس
ي الحازمية وم
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وظغين اإلداريين
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 ١٤: ص                       ٢٠١٦/  ١الفصل    -مجلة الحازمّية   ١٤

 الى خارج الحازميــّـة...  النفايات 
  
  

رفضت بلدية الحازمية، تحويل طرقات 
تخذت المدينة الى مكبات عامة، فا

ساهمت على مجموعة من اإلجراءات 
خالية من نظيفة وابقاء شوارع المدينة 

قامت بتحفيز وإلزام ، حيث النفايات
نطاقها البلدي على بنية الواقعة ضمن األ

تأمين مستوعبات الفرز في المصدر و
لكل مبنى، بحيث ) ٢عدد (خاصة 

: نوعينقسيم النفايات الى يصار الى ت
اص ونفايات الصلبة في مستوعب خ

عضوية في مستوعب آخر، باإلضافة 
الغاء المستوعبات العامة تدريجيًا الى 

من نطاقها البلدي، وهكذا تكون 
للبنانية األولى التي الحازمية المدينة ا

تلغي المستوعبات الَجماعّية ضمن 
  . نطاقها البلدي

  
مشغلة معمل معالجة النفايات “  IBC sal” شرآة واستكماًال ألعمالها البيئّية تّم نقل نفايات الحازمية الى 

ت، تحت الجسور آما يتم تفريغ المكب الذي استحدثته البلدية، مع غيرها من البلدياالمنزلية الصلبة في صيدا 
  !لمواجهة الظروف اإلستثنائية التي فرضت عليها، وبالتالي تؤآد الحازمية مرة جديدة أنها صديقة للبيئة

 



 ١٥: ص 
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 بلدية الحاز

  

حازمية رائد
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 ٢٠١٦/  ١صل 

ت بلديـّـة الح
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الفصل   -زمّية  

لمــّـا آـانت
ن تفّوقت الح
مطار الغزير
الياس

 

مجلة الحاز ١٥

  
  

وبعد أن
واألمط
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 ١٦: ص                  ٢٠١٦/  ١الفصل    -مجلة الحازمّية  

  راحة الغد... إزعاج اليوم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

متر،  ١.٨٢٠أشغال صيانة وتأهيل شارع سعيد فريحه في الحازمية، على طول حوالي 
تشمل هذه األعمال صيانة البنى التحتية واستحداث وتطوير شبكات الصرف الصحي، 

، باإلضافة الى التزفيت الشامل لهذه واإلنارة العامةوشبكات تصريف مياه األمطار، 
  . الطريق، مع تزييح و انشاء أرصفة حيث يلزم

مجلس اإلنماء واإلعمار أما التنفيذ فتقوم به مؤسسة واشراف  من تمويلهذا المشروع 
 .بلدية الحازمية حسن التنفيذ تابعوت  نقوال سروجي



 حيث 
  

ها 

 

17 
 ١٧: ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ح تى تاريخه
ع المسامير
ئها وسكانه

 

  

  زدانة

وحت ٢٠١٤
ييح ووضع
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شوارع مز
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ؤهــّلة بشكل

. . .ستمرًا 
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ب الطلب

  

مية بتزفيت
ية الداخلية 
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تزفيت غب

بلدّية الحازم
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٢     
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جميع شوار
ء األرصفة
والمستثم

٠١٦/  ١صل 

مرن للتزفيت
لزفت في  ج
ــة، وانشاء

الفص   -حازمّية 

تر شروط م
تّم فلش ا
الفوسفورّيـ

مجلة الح

دفت
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 ١٨: ص                    ٢٠١٦/  ١الفصل    -مجلة الحازمّية  

  إنتاجنــــــــــامن 

 

 

 

 

 

 

 

 نيو مارت تقال  –م خلف آنيسة القيامة  ٩٠درابزين 

من حديد ) وقافات(تصنيع وترآيب درابزين طريق من أرجل 
سفلية مزدوجة واحدة ) مسطحـات(ملم وفلنشـة  ١٠صفائح سماآة 

  ثابتة باإلسمنت مع براغي وأخرى ملحمة بأسفل رجل الدرابزين 
سود سميك أ سنتم ٩ –انش  ٣تصنيع وترآيب عوارض من قساطل 

متوازية وملحمة على األرجل من األعلى والمنتصف آل   ٢عدد 
  ودهان نهائي لون اخضر epoxyدهان اساس  ثالثة امتار 

يتراوح  -سنتم   ٣٠×  ٣٠حفر وصب قواعد باطون مسلــّــح قياس 
  سنتم داخل آل قاعدة حديد مبسط مع براغي  ٩٠و  ٧٠العمق بن 

تأمين السالمة تدعيم الطريق منعًا لإلنزالق ول  :هدف األعمال
  العامة

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  الحازمية  –م  في ساحة الشهداء  ١.٢٥متر وعرض وسطي  ٣٥طول انشاء قاطع وسطي 
 م  على الجهتين  ٧٠قص الزفت لترآيب بوردير طول  •
 داخل القاطع  – ٢انشاء ممرات عدد  •
 ) احمر ورمادي(تبليط القاطع بالط مكردس لونين  •
 حماية على اول القاطع  –ترآيب عامود حديد  •
 ترآيب آرمة تدل على اتجاه السير •
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 ١٩: ص                    ٢٠١٦/  ١الفصل    -مجلة الحازمّية  

  إنتاجنــــــــــامن 

 

تمديد قساطل لتصريف مياه األمطار من قرب منزل المختار ايلي الغاوي 
  ) متر ٢١٥(مرورًا بكنيسة مار بطرس وبولس ونزوًال لغاية بناية  الفّرا 

 م ٢م و  ١.٢٠سنتم  عمق يتراوح بين  ٦٠ قص الزفت بعرض •
سنتم مع  ٢٥ترآيب قساطل بالستيك قطر ومتر  ٢١٥حفر مسافة  •

 ريكارات من الباطون المسلــّح ٤انشاء 
ازالة الردم وبعدها ردم بودرة فوق القساطل على طول المسافة  •

 ونقله الى مكبات خارج النطاق البلدي 
 متر  ٢٥٠تزفيت مسافة  •

  :، تشمل األعمالشارع البطريرك الراعيفي استحداث خط صرف صحي  
 م ١٥٠طول    -ملم   ٣٠٠حفر وترآيب قساطل للصرف الصحي  قياس  −

 .ردم الحفرة ونقل المنتوج الى مكبات خارج نطاق البلدة −
  

  سنتم ١٥٠و  ٩٠عمق يتراوح بين / سنتم  ٦٠عرض   :قياس الحفرة 
  ٥ترآيب ريكار نوع فونت عدد 
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 ٢٠: ص                  ٢٠١٦/  ١الفصل    -مجلة الحازمّية  

 معامالتنا باألرقام... التقرير اإلداري   
 

  )٢٠١٦/  ١ الفصل (  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الصـــــــــــــــــــــــادرة
  المجموع  ٢٠١٦/   ٣  ٢٠١٦/  ٢  ٢٠١٦/  ١  

  ١١  ٥  ٣  ٣  محضر جلسة مجلس بلدي
  ٦٠  ١٩  ١٧  ٢٤  قرارات مجلس بلدي

  ٨  ٣  ٢  ٣  قرارات ادارية
  ٤٧  ١٦  ١٩  ١٢  معامالت صادرة الى الدوائر الرسمية 

  مخـــتــــلـــــــــــــــــــــــف
 –تعاميم  –رسائل شكر  –دعوات  –طلبات 

  ٦٨  ٢٦  ٢١  ٢١  اعالنات –مراسالت  –انذارات 

  
  )٢٠١٦/  ١ الفصل (  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الــــــــــــــــواردة

  المجموع   ٢٠١٦/  ٣  ٢٠١٦/  ٢  ٢٠١٦/  ١  
  ٤٨٢  ١٦٠  ٢٠٢  ١٢٠  منجزة ومسلـّــمة: معامالت المواطنين 
  ١٠  ٣  ٢  ٥  قيد اإلنجاز: معامالت المواطنين

  ٧  ٥  -  ٢  رخص بناء
  ٣  ٣  -  -  رخص إسكان

  ٣٧  ١٠  ٢٥  ٢  طلبات مساعدات اجتماعية
  ٢٨  ١٠  ١٠  ٨  تعاميم واردة من الوزارات

  مـــــــــختــلــــــــــــــف 
 –مأذونيات  –مراسالت  –عرض اسعار 

  ١٩٨  ٣٠  ٤٣  ١٢٥  شكاوى وغيره–اعتراضات 

  عائلة ٢٤=  عدد العائالت التي قدمت لها مساعدات اجتماعية  

  ل ل  ٨.٧٥٠.٠٠٠=  قيمة المساعدات اإلفرادية   

  جمعيات وأندية ورعايا المساعدات التي قدمت الى 
 ل ل   ٢٤.٢٥٠.٠٠٠بقيمة  مساعدات ٢
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 ٢١: ص                  ٢٠١٦/  ١الفصل    -مجلة الحازمّية  

 !أموالـــُــكم.... المالي التقرير 
 

 

 

 

   

   

 ١/٢٠١٦واردات الفصل 

   ٩٤.٨٩٠.٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية سكن
     ٢٦٣.٩٠٨.٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية ، غير سكن

 ٨٤.٩١٩.٠٠٠ رسم صيانة المجارير واالرصفة
 ٣٦٠.٠٠٠ القابلة لالشتعال واالنفجار رسم خاص على تجارة المواد

 ٦٠.٠٠٠ رسم الترخيص لالعالن الدائم والمؤقت
 ٢٠.٠٠٠ رسم الترخيص بإشغال االمالك العمومية البلدية

 ٣٧٧.٠٢٨.٠٠٠ رسم الترخيص بالبناء
 ١٨.٨٥٥.٠٠٠ رسم استعمال االمالك والمنشآت العامة للبلدية

 ٣٧.٧٠٦.٠٠٠ التجهيزاتلصالح %  ١٠رسم إنفاق في وجوه محددة 
 ١٠.٠٠٠ رسم تصوينة

 ١٧.٩٣٠.٠٠٠ رسم إنشاء مجارير وارصفة
 ٢٦٥.٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن الدائم

 ٦.٠٩٦.٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن المؤقت
 ١.١٣٤.٠٠٠ رسم االستثمار الشغال االمالك العمومية البلدية
 ٢٥٠.٠٠٠ السائلةرسم االستثمار لمحالت ومحطات المحروقات 
 ٢٥٢.٠٠٠ رسم اعطاء البيانات واالفادات والدروس الفنية

 ١.٣٩١.٤٢٧.٠٠٠ عالوة على قيمة اجور المخابرات وبدل االشتراك
 ١.٢٥٦.٧٠٧.٠٠٠ الحصة العائدة لدعم الموازنة

 ٢٩.٢٠٧.٠٠٠ الغرامات 
 ٦٤٧.٠٠٠ رسم التعمير مع غرامة التأخير
 ٩.٩٥٨.٠٠٠ ثمن دفتر شروط / محسومات الصرف من الخدمة 

ل ل ٣.٥٩١.٦٢٩.٠٠٠ المجموع  

 



٢٠١ 

 

 

 

١
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 ٢٢: ص 

 

 

 

 

 

١/٦ الفصل 

٥.٨٥٠.٠ 
١٣.٠٠٠.٠
٤.٨٧٣.٠ 
٢٣.٥٩٥.٠

٨٩٦.٠٠ 
٧.٧٨٤.٠ 

٢٧.١٧٥.٠

١.٣١٠.٩٢٤

لبنان آما في 
   

  ل 

ن مليون ومئة 
 وثالثون ليرة 

  

 
مصارفات

٠٠
٠٠٠
٠٠
٠٠٠

٠اماة
٠٠

٠٠٠

.٠٠٠

 لدى مصرف لب
مبلغًا وقدره ٢

ل ل   ١٦.٩٦٩

 وتسع وستون
بعمائة وثمانية

 . ال غير

    

!والـــُــكم

 

 س
 عوزين

 لمهرجانات
 واالحكام 

واتعاب المحا
 

الخرى غير 

 جموع

بلدية الحازمية
٣١/٣/٢٠١٦

٩.١٥٧.٤٣٨

مليار وتسعمائة
واربسون الف

لبنانية

  

أمو.... ي

فقات الدروس
ساعدات المع
 الستقباالت

الحتفاالت وال
رسم الدعاوى
و المصالحات
فقات التأمين
لمصاريف اال

 لملحوظة

المج

بلغ رصيد ب

ستة عشر مل
وسبعة وخمس

   

الماليير

٢ 
١

٢

٣

نف
مس
اال
اال
ر
و
نف
الم
الم

 

التقري

٢٠٨.٣٥٠.٠
٠٣.٠١٩٧.

٧٤.٥٤٩.٠
١٠.٤٠٧.٠

٢.٧٠٠.٠٠

٨.١٤٧.٠٠
٤.١٨٠.٠٠
٢٣.٧٣٢.٠
٢٩.٩٩٤.٠
٢٩٣.٤٢٠.٠
٤.١٧٧.٠٠
١.٣٨٠.٠٠
١.٨٢٢.٠٠
١٤.٦٠٥.٠
٣.١٠٠.٠٠
٤.٠٥١.٠٠
٣٣٩.٨٣٣.٠
٢.٨٧٥.٠٠
١٩.٩٩٥.٠
١٩.٣٠٠.٠

٣٩.٧١٢.٠
٨.٢٥٠.٠٠
٩.٩٧٥.٠٠

 ٢٠١٦/  ١   

٠٠٠ 
٠٠٠ 

٠٠ 
٠٠ 

٠ 

٠ 
٠ 
٠٠ 
٠٠ 
٠٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠٠ 
٠ 
٠ 
٠٠ 
٠ 
٠٠ 
٠٠ 

ة 
٠٠ 
٠ 
٠ 

الفصل   -مّية  

 

ضات 
 لفة

لخدمات 

ة والبريد 

 ى

 ت واالليات

 
 

 لكهرباء
 مياه
 عامة
 ه

 ارة العامة
 جارير

مة واالرصفة

 لمسابح

مجلة الحازم

ب الموظفين
 ر االجراء

فآت والتعويض
ديمات المختل

 زم
االيجار والت

 ترآة
ابرات الهاتفية

 رق
ت ادارية اخر

 هيزات
نة التجهيزات

 افة العامة
 نة المباني

حة الحشرات
التنظيفاتم

 روقات
ت استهالك ال
ت اشتراك الم
نة الطرق الع
نة شبكة المياه
ء شبكات االنا
ء شبكات المج

العامء الطرق
 قنية

 ء الحدائق
ءالمالعب وال

رواتب
اجور
المكاف
والتقد
اللواز
بدالت
المشت
المخا
والبر
نفقات
التجه
صيان
النظا
صيان
مكافح
لوازم
المحر
بدالت
بدالت
صيان
صيان
إنشاء
إنشاء
إنشاء
واالقن
إنشاء
إنشاء

 



 ٢٣: ص

 الجمعة 
جتماعي 
م رئيس 
حازمية، 
الناجحة 

 

ص   

CAE يوم
ماسي، اإلج
، ومن بينهم
س بلدية الح
ستثماراتها ا

  

  زمّيـــة

EL Contrib
عمل الديبلوم
 ومسؤولين،
جازات مجلس
 تمتاز باس

 

   

كّرم الحاز

bution App
ارزة في الع
جال اعمال
ى مجمل انج
 العاصمة،

 

 

CAE  تك

preciation t
خصيات البا
وفنانين ورج
ألسمر على
 ضواحي

٢     

EL

to Embassi
ددًا من الشخ
من سفراء و
جان الياس األ
ة ومن أهم

٠١٦/  ١فصل

ies in Leba
، عد٢٠١٦ 

ن العربي م
مية السيد ج
مدينة متألقة

  . مكننتها

الف   -حازمّية  

anonجمعية 
شباط ٥يه 

ي في الوطن
بلدية الحازم
صبحت المد
 ادارتها وم

 

مجلة الح ٢٣

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آّرمت ج
الواقع في
والسياسي
مجلس بل

اص حيث
وبتطّور

  



 ٢٤: ص

والوجوه 
 ميشال 

و نتيجة 
 الى أّن 

 

 

ص   

و) واالعالم
احة األستاذ

  .ناعة

ّن تكريمه هو
دي، مشيرًا

   

  

  زمّيـــة

واالقتصاد و
السيا وزير

جارة والصنا

ث اعتبر أّن
لمجلس البلد
.مستثمريها

   

كّرم الحاز

راء البيئة و
عاية معالي
ع غرفة التج

فرحته، حيث
زمالئه في ال
وسكانها وم

  "لتطّور

 

CAE  تك

 بينهم وزر
، وآان برع
بالتعاون مع

حفل، عن ف
تعاون مع ز
مية بأبنائها و

 العراقة وال

٢     

EL

من(وزراء
اإلجتماعية،
والثفافة،  وب

ى هامش الح
ن طويلة بالت
كريم للحازم

مدينة"أنها

٠١٦/  ١فصل

بيرًا من الو
ة والفنية وا
 الخارجية و

ألسمر، على
 مدى سنين
تكريم هو تك

زمية، دوما 

الف   -حازمّية  

حفل عددًا آب
ة واإلعالمية
 ووزارتي

ئيس جان األ
دؤوب على
على منبر الت

 تؤآد الحاز

 

مجلة الح ٢٤

  
  

ضّم الحف
السياسية
فرعون،

  
عّبر الرئ
مجهود د
وقوفه ع

  
وبالتالي



 

 ٢٥: ص

 

س بلدية 

جلس البلدي
ازمية الى 

  .به

ص   

  !تكريم

مجلس سرئي
  ألستاذ 

    األسمر 
اته في المج
ت بلدية الحا
اًال يحتذى ب

  

ستحق الت

 

LIONS ر
الحازمية ا
جان الياس
ماله ونشاطا
ه التي حّولت
للبلدات ومثا

ر 
ن 
 ،

   

ّسساتي يس

 

Sآـّرم نادي 

ج
ى مجمل أعم
على سياسته
منارة ل

ياس األسمر
ما قام به من
صى سرعة،

 

مؤسنهج

آ

على
وع

يس جان الي
حبة وشكر لم
 البلدية بأقص

٢     

ن: حازمية

ية الى الرئي
عربون مح

الىلواردة
 

٠١٦/  ١فصل

الح

  

درعًا تقديري
/٣/٢٠١٦ 

 الشكاوى ال
مية الجديدة

الف   -حازمّية  

يا دعيبس د
/٨بتاريخ س 

ته لمختلف
ندس الحازم

 

مجلة الح ٢٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السيدة سيلفي
عائلة دعيبس
ت ولمعالجت

بروه مهنعت

قّدمت 
باسم ع
انجازات
حيث اع

  



لكيين 
س 

  
في 

 ٢٦: ص

ما للروم المل
بسترس رئيس
س األسمر
 ونجاحاته ف

  .لعام

ص   

  !تكريم

ل وتوابعهما
يلس سليم بس
سيد جان الياس
رًا لعطائاته

أن الشوفي ال

  

ستحق الت

روت وجبيل
لمطران آر
حازمية الس
لمذهب تقدير
إلجتماعي و

   

ّسساتي يس

روبوليت بير
ليك سيادة ال
لس بلدية الح

رشية الب األ
العمل اإل

 

مؤسنهج

منح ميتر
الكاثول
مجل

وسام 

  

٢     

ن: حازمية

٠١٦/  ١فصل

الح

الف   -حازمّية  

 

مجلة الح ٢٦

 



 ٢٧ 

دي 
لت 
لك 

وا فيها 
هة دعم 
ي تحقيق 
اء الى 
ت آلمة 
ها بدور 
لمدرسة 

  .دة

:ص        

مجلس البلد
لية التي نقل
مارات، وذل

لكشافة اشادو
 الرئيس لجه
مساعدتهم في
رهم باإلنتما

آما آانت، ّور
 أشادت فيها
 ما بين ال
جيال الصاعد

   

الم) جمهور
الحاللوالية 

اح واإلستثم

مة لشباب ال
ي يقوم به

لى جانبهم وم
 على فخر
عراقة والتطو
زهه خوري
والتعاون في
صالح العام لأل

   

  !يــّـة 

الج –حازمية
جازاته في ا
للمثل بالنجا

  

ن الحفل آلم
 الممّيز الذي

لوقوف الب وا
هم مشّددين

مدينة الع: مية
سة األخت نز
س البلدي و
ة لما فيه الص

   

لديكّرم  الب

الح(طونيات 
عماله وانج
ت مضربًا ل

٤/٢٠١٦.

تضّمن
بالدور
الشباب
احالمه

حازمال
للرئيسة
المجلس
والبلدية

  

كشافة  تك

  
هبات األنطو
على مجمل ا
ية، فأصبحت

/٢٤قع فيه
  
  

  

الك

السيدة للرا
س األسمر ع
لدات اللبناني
 األحد الواقع

سم زمالئه
ة للراهبات
ا واساتذتها
مستقبل هو
مهم لتحقيق

٢٠    

عة لثانوية ا
 جان الياس
 المدن والبل
يوم

خصي وباس
انوية السيدة
تها وادارتها
عتبرًا اّن الم
ال بد من دعم

  .ون اليه

١٦/  ١الفصل 

ستقالل التابع
سة األستاذ
صاف آبرى

  
 باسمه الشخ
س البلدي، ثا
خص رئيست
ر الكشافة مع
 الشباب وال
آل ما يصبو

 

ا   - الحازمّية  ٢٧

 آشافة االس
حازمية برئاس
مية الى مص

كر الرئيس
ضاء المجلس
طونيات بشخ
خّص بالشكر
ة بين ايدي
آ

 

مجلة

  

آّرمت
في الحا
الحازم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

شك
اعض
األنط

وخص
أمانة



  ــات

  ـدات

    جات

 ــات
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 ٢٨: ص 

 

ل المسـاحـــــ

آل البلـــــــــــ

ضف من التلج

ال من  النسمـ

  

وسعــّـت آل 

أجمل من آل 

شـوارع أنض 

هواهــا أحال 

    

  ــا

   ــّة

   ـة

   ـّة

   ـة

  يــّـــات

   الحياة

  ايــــات

 لبلدات

  

اجنـــــــــ

  ت

  ت

 

 شويــّة شويـ

 حلوة ونقيــّــ

يارة صبحيـــّ

لــك سهريــّــ

ن أحلى التحي

 همكم تـحلى

زتــو آل النفا

تبقى أحـلى ال

   

من إنتا

جنـّـــــــــــات

ضّوي اللمبات

 ل اللغـــــات

حـاب نخوات

آبــّرتا

منطقة

عمال زي

أو طلــّل

إلكن  

آل  

فرز  

تا ت  

 

حال جنـــّة بالج

ن دون ما نض

حصدتـهـا بكل

أعضاؤه أصح

 ـّــــــة

 ــــــــة

 الجّية

   يــّــة

٢     

 

أح  

من  

وح  

وأ  

ألعضـا سويــّ

لجنـة بيئيـّــــ

و األحيـا من 

آلــّـو الحازمي

٠١٦/  ١صل 

يشال بو خليل

 لحلوة ى ا

  بتضوي

 خــــــــّوة

 ــــــرّوة

إنت واأل

عملتو ل

نضــّفتو

همكن آ

الفص   -حازمّية 

طوني ميش

مل هالضيعى

ميـّـة صارت

ها محّبة وأخـ

جلس آلـّــو مـ

مجلة الح

يا العام

الحـازم

زرعته

هالمج



سعد 
بنت 

نات 

وال 

 –ي 

 خله

 ولهما 
جميعهّن 
هيم ابو 

ة اوالد 
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السيدة سيدةأس

وب جوزف –

بنحات ولهما 

جو: له ولدان

ايلي: عة ابناء

فؤاد نخ

لحم عضيمي
ت ونهى، جم
توفيق ابراه

ّوج وله ثالثة

  

  اوي

 
 ربعينات من

متزّوج من ا 
–ملحم  –ر 

ي ميشال فرح

بو ربابي وله

ر ولهما اربع

  ماروني 
  .سكنتها

سيدة ماري مل
حكمت –وال 

تن ابن البلدة 

لساحلي، متزو

    

ر ايلي الغا

 ماروني/  
ازمية في األر
.ة العمل فيها

لمرحوم سمير

السيدة ميراي
  . هم اوالد

  . الد
وال مخايل اب

د الياس نصر
  .د

ب 

بنة 

/ د 

بيع 

١٨٥ – ٥
فس ١٩١٧عام 

تزّوج من الس
نو –لودي  

لمتزّوجة من

ن الجنوبي ال

  .ت وحيدة
  .حد وبنات

  .والد

  

ة المختار

١٥٥  - د 
الى الحا ١٩١

وت ولسهولة
ال – جورج 

 متزّوج من ا
زّوجون ولهمت

ش ولهما اوال
من السيدة نو

  .د
ن السيدة سعاد
ون ولهم اوالد

، وسكنت قرب

اب لصغبيني 

فؤاد:  ة اوالد

 ولد واحد ربي

٤/   ضيمي  
زمية بداية الع

مت ١٩١٣عام
–رامونا  –

مي الوحيدة ا

زمية من المتن

وله اوالد وبنت
ج وله ولد واح
متزّوج وله ا

   

آلمة:   ا

آل عماد
١٠مولود عام

ربها من بيرو
المرحوم:  د

كاريكاتوري
ووليد، م –ام

 من مهى شلش
متزّوج م ماد

ن ولهما اوالد
من متزّوج د

يعهم متزّوجو

  ي
بلدة الباروك،

ري يوسف ا

يدي وله ستة

 سليمان وله

آل عض
الى الحازيمي
مولود عا مي
–تيريز  –

 نعيم عضيم
  .د

جاء الى الحاز

متزّوج و يمي
متزّوج ضيمي

 سعد عضيمي

 

عائالتـــُنا

المو عان عماد
حمر وذلك لقر
اربعة اوالد
  .ة متزوجة

الفنان الك ماد
وسا –ربيع 
متزّوجعماد

ورج حنا عم
مال، متزوجان
مير حنا عماد

بشير، جمي  -

ماروني/  ١
لماضي من ب

  الث بنات
مارمن السيدة

تا يوسف آري

ماري يوسف

عضيت عائلة
توفيق عضيم

عبال:  بنات
تيريز. جات

ولهما اوالد ي

ج د العضيمي
  .ت

و مسعد عضي
عضف مسعد

ؤاد مسفحوم

٢     

ع

حنا سمعاء ج
بلدة دير األح 

ماباسيل وله
وحيدة سميرة

  
ملحم حنا عم

:ثالثة اوالدو
جوزف حنا ع
المرحوم جو
والمرحوم آم
المرحوم سم

-بيار  –جان

٨١  -   ـــه
بداية القرن ال

وثال فؤادواحد
متزّوج م ١٩

  .خمس بنات
ن السيدة مرت

  .انماري 
ج من السيدة م

جاءت
نعيم ت
سبع
تزّوجم

صافي
  

مسعد
وبنت
عبدو
جوزف
المرح ي

٠١٦/  ١صل 

ج

ب
و

م
و
ج
ا
و
ا
ج

لـخنآل 
ى الحازمية ب

ّوج وله ابن و
٩١٤ليد عام 

وخمريمون و 
متزّوج من له

/عبير / يس 
متزّوج نخله 
  .تزّوجة

عيم العضيمي

الفص   -حازمّية 

عمــاد

الى نخلهعائلة
  .شام القديمة
متزو ؤاد نخله
موالس نخله
و جان ولدان

جان فؤاد نخل
المي/ جوزف

ريمون فؤاد ن
حيدة ميراي مت

نعي

مجلة الح

حنا عم

جـاءت ع
طريق الش
الياس فؤ

فؤاد الياس
البلدة وله
ج  

ج/ شربل 
ر  
وبنت وحي
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