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نطقة العربية اليوم، أحداثاً تغيـّـر وجه البلدان لتعطي دوراً بارزاً لشباب تشھد الم
مثقف، صاحب مشروع منظــّـم وحضاري، لطالما انتظر فرصة للتعبير الحر عن 
رأيه بديمقراطية، وربما كانت الحازمية، ھذه البلدة النموذجية، خير اشارة على 

وتعاضدھم وتكاتفھم معنا استطعنا أن تحرك الشباب الفعــّال، فمن خالل اجتماعھم 
نحقق سويـّـاً إنجازات ومشاريع مھمة كانت لھا أصداء ايجابية في لبنان وفي المحافل 

  . الدولية التي شاركنا بھا

حملنا رؤية تطّور تنبثق من سنوات الحضارة العريقة، وحملنا الحازمية بقلبنا   
  . ثةوفكرنا لنخطو بھا كما تستحق في األلفية الثال

 ً ً من قناعتنـا بأن العمل اإلجتماعي، وخصوصا الشأن العام منه، ال يكتمل إال بمد اليد والتعاون بين جميع إنطالقا
ً من شعارنا  ندعو شباب الحازمية، أصحاب قرار الغد، لإلنضمام  ،ألننـا ننتمي... ألننـا نھتم األفرقاء، وانطالقا

حيث   hazmiehmail@gmail.comوتطلعاتھم عبر البريد اإللكتروني  الى مسيرتنا من خالل تزويدنا بمقترحاتھم
سوف يصار الى تخصيص زاوية في كل عدد لنشر المقاالت واآلراء التي تصلنا باإلضافة الى نشر المعلومات 

  . اھلنـاالمتوفرة لدينا عن مبدعين من 

ً لتقديم اقتراحاتكم ورؤيتكم في مختلف الشؤون والميادين، وتعاھدكم لذلك، تفتح بلدية ال حازمية المجال واسعا
بإيصالھا الى المسؤولين والعمل على ترجمتھا واقعاً، في حال أمكن ذلك، وما عجز عنه الكبار قد نجد حالً له 

  . لدى الفئات العمرية الشابة

ين بريدھم اإللكتروني، وبعناوين انسبائھم في لبنان والخارج تزويدنا بعناوالى اضافة الى ذلك، ندعو الجميع 
  . لنبقى دائماً على تواصل بناء، ألن التجربة أثبتت أن لغة الحوار ھي السبيل الوحيد إلتخاذ أفضل القرارات

نھا، كي تكونوا على بيّـنـة ملخالل تصفحكم لھذا العدد، ستجدون مشاريع جديدة وضخمة يتم تنفيذھا في بلدتكم، و
بمالحظاتكم، ألننـا في نھاية  زويدناندعوكم الى زيارة مواقع العمل واإلطالع عن كثب على كل ما يجري وت

  .الحـازميـّــةالمطاف فريق واحد وروح واحدة في خدمة بلدتنا 

يع، لكن المھرجانات والنشاطات الجماعية، لتحّل مكانھا األعمال اإلدارية والمشارتغيب عن ھذه الفترة من العام 
مع بداية فصل الربيع سوف نعاود اطالق مجموعة كبرى ومتنوعة من النشاطات التي اعتدتم عليھا، وذلك بھدف 

  . اليوم... اإلبقاء على الترابط القوي لنبني معاً أفقاً واسعة ولنحقق سوياً طموحات الغد 

  جان الياس األسمر

  احيّةــاإلفتت

  السيد جان الياس األسمر
 رئيس مجلس بلدية الحازمية
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بعين في الخامس عشر من آذار ألرتحتفل منظمة المدن العربية بعيدھا الخامس وا
  ". ضرورة تنموية... األمن والسالمة "، وتتخذ لھا شعاراً لھذا العام ٢٠١١

  
إلكتساب   ٢٠١٠كان لبلدية الحازمية شرف اإلنضمام لھذه المنظمة في اواخر العام 
التي يبلغ عددھا  المعرفة المعّممة وللمشاركة واإلستفادة من خبرة المدن األعضاء

  .مائة وستين مدينة ما يعكس حيوية وأھمية ھذه المنظمةاربع
  

ً كبيراً، تجد نفسھا اليوم  وألن بلدية الحازمية ترغب باإلنفتاح على المجتمع المحيط بھا، وقد أولت األمن والسالمة اھتماما
وأعمال النشل والجرائم، وھذا حيث أّن مدينتنا تنعم بديمومة األمن لجھة شبه انعدام السرقات . معنية بشكل مباشر بھذا العيد

يعود الى تضافر جھود جھازي الشرطة والحراس إذ ال يبخل المسؤولون والعناصر عن القيام بأي مبادرة ولو احترازيّة 
  . لتأمين راحة المواطنين فتنعم الحازمية بالطمأنينة والھدوء رغم األجواء المتشنجة والسرقات المتنقلة

  
مة، وعلى الرغم من قيام وزارة األشغال العامة أّما لجھة السالمة العا

والنقل مشكورة بمبادرات قيـّـمة إال أن المجلس البلدي يجد نفسه مضطراً 
للقيام ببعض أدوار الدولة اللبنانية لجھة صيانة الطرقات الرئيسية وذلك 
ً على سالمة المواطنين والعابرين سيما وأن الحازمية ھي نقطة  حفاظا

  المدن والقرى اللبنانية؛إلتقاء لكافة 
ً كبيراً بنشر المعرفة بين أبناء وسكان   كما يولي المجلس البلدي اھتماما

الحازمية، خصوصاً عنصر الشباب الذين يحثـّـھم على اإلجتماع الدوري 
وعقد اللقاءات التعارفية لمزيد من التواصل ولتشجيعھم على خدمة 

ي يكسبھم خبرة وبـُـعد نظر مدينتھم والعمل بالشأن العام، األمر الذ
  . وتعّمق في معالجة المشاكل التي قد يواجھونھا

  
يبقى اإلھتمام األكبر بالتنمية اإلجتماعية، التي تعتبر العنصر األھم بالمحافظة على السالمة، وعندما نستعمل تعبير 

ديّة الحازمية على عاتقه مسؤولية انما نقصد به السالمة الجسدية والفكرية وراحة البال، لذلك أخذ مجلس بل" سالمة"
اإلھتمام بأبنائه والوقوف بجانبھم لمساعدتھم على تخطي األزمات اإلقتصادية إذ ال يجوز ان يبقى في الحازمية اشخاص ال 

ّ حصيلھم العلمي أو ال يستطيعون تلعة تبيستطيعون متا   . ي العالج المناسب أو إمكانية الدخول الى المستشفى للطبابةـقـــ
ال بد ھنا من التذكير أّن الحازمية تحتضن اليوم عدد من أكبر المشاريع التي تنفذ في لبنان، وھذا مرّده الى السياسة التي و

اتبعھا المجلس البلدي في األعوام اإلثني عشرة المنصرمة من خالل ايالء اإلھتمام للبنى التحتية حتى أصبحت الحازمية 
  . لبنانمدينة ألھم وأنجح اإلستثمارات في 

  
يبقى السؤال عن أھمية اإلنضمام الى منظمات عالمية، على سبيل المثال المكتب التقني العالمي، منظمة المدن   

  . والحكومات المحلية المتحدة ومنظمة المدن العربية
  

  األمن والسالمة: يوم المدينة العربية 

 شوارع الحازمية مزدانة باألعالم واليافطات احتفاالً 
 .بالمناسبة
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ً  عن معلومات  مفيدة لكيفية تطوير اّن مجلس بلدية الحازمية، ورغبة منه بمواكبة التطّورات اإلقليمية والعالمية، وبحثا
ً منه بأّن العالم قد أصبح قرية واحدة وبالتالي فإّن البلدية يجب أن تكون في تحديث وتطوير دائمين انطالقاً  العمل، وايمانا

م العالم التجارب والمشاكل والحلول ما يساھم في صحيث تتشارك ومدن وعوا Municipalité Apprenanteمن مبدأ 
أكبر قدر ممكن من التخصصية في العمل البلدي والشأن العام، وألّن ھذه المنظمات تحمل مخزوناً  اآلفاق، واكتساب عتوسي

ً ال بد من اإلستفادة منه ونشره بين ابناء مدينتنا، كان القرار باإلنضمام الى ھذه المنظمات لنضع  ً ثقافيا ً وتنوعا فكريا
  . الحازمية على خارطة المدن العالمية

  
  أمـّـا بعد،   
  

ولمناسبة اليوم العالمي للمدينة العربية، نتمنى أن تصبح مدننا وعواصمنا متحّررة من كل القيود، اإلجتماعية منھا   
والسياسية والمركزية اإلدارية، لكي نستطيع النھوض ببالدنا والتقّدم لما فيه الخير العام والمصلحة الكبرى، خصوصاً وأن 

أبداً في مجال التجّدد، ولعّل ھذا ھو الدافع للثورات الكبرى التي نشھدھا اليوم في الشعب اللبناني والعربي سيبقى رائداً 
  . مختلف البلدان المجاورة

  
ً وتنمية اقتصادية واجتماعية لجميع المدن اللبنانية والعربية، نعاھد    ً وسالما على أمل أن تحمل السنوات القادمة أمنا

زمية ، مدينة العراقة والتطّور، ونشر ھذه الصورة المميزة التي نفختر بھا، أعزاءنا في الحازمية على ترسيخ صورة الحا
  . ألننا بكم ومعكم أنجزناھا

  
  

  لمحة عن منظمة المدن العربيّة 

 الكويت  -  ١٥/٣/١٩٦٧تأسست في  •
 األمين العام السيد عبد العزيز يوسف العدساني  •
 مدينة عربية  ٤٦٠تضم حوالي  •
 والسالمة ضرورة تنموية  األمن: شعار ھذا العام  •

 
 : الھدف األساسي  •

إعطاء زخم من النجاحات واإلنجازات التي تتصل بمجاالت العمل  
 البلدي في المدن العربية

 تعزيز التواصل بين المدن العربية  
 . اعطاء األولوية لنشر الحضارة وتعزيز التنمية الحضرية 
 ل مشتركة خلق رابط بين مختلف المدن العربية والبحث عن حلو 
 توسيع آفاق النشاطات  
 تعزيز اإلنفتاح 

أعالم ويافطات ولوحات إعالنية تزيّن مبنى وشوارع 
 .بلدية الحازميّة

  تابع* األمن والسالمة : يوم المدينة العربية 
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    :المشكلـــــــة 

لمــّــا كـانت أجھزة الشرطة البلديــّـة تقوم بتحرير محاضر ضبط بحق السيارات المخالفة لألنظمة والقوانين، 
بعبدا على مرحلتين ضمن نطاق بلدية الحـازمية، تبيـّــن بأّن ھذه المحاضر يجب أن تدفع في مبنى قصر العدل في 

ً على سمعة البلديــّـة بسبب  واحدة في محكمة سير بعبدا وايصال آخر في صندوق تعاضد القضاة، مما ينعكس سلبا
  تذمر المواطنين الذين يلزمھم ساعات قبل الظھر بكاملھا لتسديد ھذا الضبط، 

  
  

    :المبادرة 

  
ألستاذ زياد بارود ألننـا اعتدنا على معالي وزير الداخلية والبلديات ا

أن يكون سباقاً في تطوير تطبيق القوانين في سبيل خدمة المواطنين، 
ً الى   رفع رئيس مجلس بلدية الحازمية السيد جان الياس األسمر كتابا

  :، جاء فيه ١٣/١/٢٠١١معالي الوزير بتاريخ 
نــأمل من معاليكم، اذا أمكن، اإليعاز لمن يلزم بغية ايجاد حل " 

ھيل عملية تسديد المحاضر البلدية، لتصبح بواسطة ليبان عملي لتس
بوست أولدى البلدية المعنية بشكل مباشر كي ال نضطر الى مراعاة 

  ."اوضاع المواطنين أو التردد في تحرير المحاضر
  

    :التجاوب والحل

  
وبالفعل، فقد تجاوب معالي الوزير مع ھذا المطلب المحق الرامي الى 

د مستنداً على رأي / ٨٧٩واطنين فأورد إحالة تحت الرقم تسھيل شؤون الم
  : المديرية العامة لقوى األمن الداخلي تنّص على

الموافقة على ما ورد في كتاب بلدية الحازمية لجھة تسديد محاضر الضبط "
  ."البلدية بواسطة ليبان بوست مباشرة وليس بواسطة البلدية

 
 

  

  محاضر الضبط البلديّــــــــــــة
  مشكلة وحل من الحازمية

 الكتاب الصادر من بلدية الحازمية

من بلدية الحازمية وبإسم جميع المواطنين حالة الواردة من وزارة الداخليةاإل
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ن الموقعة بين بلدية ذاً إلتفاقية التعاوتنفي
  ، ٢٠١١-١-٢٢الحازمية ووزارة البيئة في 

  
حيث من المفترض أن تقوم الوزارة بتسديد 
مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية من اصل 
الكلفة اإلجمالية ألعمال التشجير التي تبلغ 

ل ل، والتي تقضي بتشجير  ١١٢.٥٠٠.٠٠٠
  عدد كبير من شوارع الحازمية

  
ة، بإصدار حوالة الى بلدية قامت وزارة البيئ
ل ل التي  ٣٧.٣٨٧.٠٠٠الحازمية بقيمة 

من إجمالي مساھمة وزارة البيئة % ٧٥تمثل 
  على أن تقوم بتسديد المبلغ الباقي

بعد مرور ستة ) ل ل  ١٢.٥٠٠.٠٠٠( 
اشھر على تاريخ الزرع وتأمين الرعاية 
والحماية الالزمة للشتول واألشجار من قبل 

  . البلدية
  

ذه الغاية شكر المجلس البلدي مجتمعاً ولھ
 معالي الوزير محمد رحال على جھوده القيّمة

وعلى جھود الفريق التقني واإلداري الذي 
الرامية الى نشر  ھذه الجھود ،يعاونه

الخضار والمحافظة على البيئة في مختلف 
لبنان "البلدات اللبنانية ليبقى لبنان بحق 

يز لجيرانه، والمتنفس البيئي المم" األخضر
رئيس (وللمناسبة، ھنأ السيد جان األسمر 

الزميل اسعد كنعان على ) المجلس البلدي
جھوده الدؤوبة في توقيع وانجاز ھذه اإلتفاقية 

ً منه تفعيل العمل إلنجاز التشجير في  طالبا
  .أقرب وقت ممكن

 

  إتفاقية مع وزارة البيئة 
  إنجاز جديد لبلدية الحازمية



   

٩ 
   ٢٠١١الفصل األول 

مدينة العراقة والتطّور: الحازمّية 

   
 

في خطوة تھدف الى تطبيق عملي للشعار الذي اختاره المجلس 
، ولما ألھمية تنظيم الشوارع " عراقة وتطّور" البلدي 

والطرقات من دالالت الرقي والتطّور، ونظراً لما يسھـّـل ھذا 
  األمر من شؤون ادارية وحياتية مختلفة،

طلب رئيس المجلس البلدي من ممثل لجنة البيئة السيد اسعد 
كنعان استدراج عروض لمشروع تقسيم وترقيم الشوارع 

  ، )تطوير نظم المعلومات الجغرافية( GIS مشروعباإلضافة الى 

  

  وبالفعل فقد تّم عقد عدد من اإلجتماعات مع ممثلي عن اھم الشركات
  -  MAPSالمتخصصة في ھذا المجال، حيث عرضوا على المجلس البلدي تصورھم ورؤيتھم، نذكر من ھذه الشركات  

NAVLEB  -  GIS Transport – GEO Vision.  

   :الھدف من العمل 

 .الوصول من والى المبانيالعنونة و وتسھيل عملية والعقارات المبنية وغير المبنية ترقيم الشوارع  •
خلق خريطة جوية لبلدية الحازمية مع تطوير المعلومات لتصبح شاملة باإلضافة الى ربط الخريطة ببنك  •

 .ما يسھل العمل) ضرائب وخالفه –بنى تحتية  –عقارات (المعلومات 
 . جرد ومسح كامل للبنى التحتية والفوقية لتصبح مدرجة على ھذه الخريطة إجراء عملية •
 . تنظيم بيانات الضرائب المتوجبة على المكلفين وتطويرھا •
امكانية اإلستحصال على معلومات شاملة عن كل عقار ادراج التخطيطات على األبنية والعقارات وبالتالي  •

 . وكل قسم منه
 . ينة وايجاد األماكن المناسبة لتنفيذ بعض المشاريعالبحث السريع عن معلومات مع •
معرفة العقارات غير المتصلة بطريق وذلك بھدف وصل الطرقات على جميع العقارات، ويمكن تطبيق  •

 .ھذا البند على جميع البنى التحتية وشبكات اإلنارة وغيرھا، األمر الذي يسھــّــل اتخاذ القرارات المناسبة
  .عبر اإلنترنتممكنناً يصبح يمكن تطوير العمل ل •

  

  

 

 

 

GIS   :خطوة  جديدة نحو التطور  

رئيس وبعض اعضاء المجلس البلدي والموظفين يستمعون الى عرض 
  احدى الشركات المتخصصة

ممثلو الشركات يعرضون مشاريعھم على 
  المجلس البلدي

  :الخطوة التاليـّــة

تكليف مكتب خطيب وعلمي إلعداد 
يصار الى استدراج دفتر شروط  ل

 عروض اسعار للتلزيم على اساسه



   

١٠ 
   ٢٠١١الفصل األول 

مدينة العراقة والتطّور: الحازمّية 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : تتـــألف لجنـة تجـار الحـازمية من السيدات والسـادة 

٠٣-٥٥١٢٤٨                                   جوزيف الخوري        رئيـــس                                           

٠٣-٢٥٣٠٤٦                                            توفيق باسيل            نائب رئيس                

٠٣-٨١٧٥٢١                                                        ميشال رمان            امين ســـر     

٠٣-٧٥٥٥٠٣           ھوفيك بربريان         امينا للصندوق وممثال للجمعية تجاه الحكومة       

٠٣-٧٠١٨٠١                                                   جورج جبور              محاسب            

٠٣-٥١٣٨٥٢                         ميراي عضيمي           مستشارة                                   

٠٣-٦٤١١٥٧               مارون كيروز             مستشار                                              

٧٠-٣٨٧٨٦٨                                         رة                مادلين ابي راشد          مستشا  

٠٣-٨٩٦٩٣٧                                 جيرار جرمانوس          مستشار                           

٧٠-١٠٢٨٣٢                                                         مستشارةسابين يوسف               

  لجنة تجار جديدة وتكريم الرئيس

واعضاء لجنة رئيس 
تجار الحازمية يكرمون 
رئيس المجلس البلدي 

السيد جان األسمر 
لدعمه وعطائه المستمر 
للبلدة ولمساھمته في 
عملية انمائھا حتى 
أصبحت مقراً ألھم 

  ت الناجحةاإلستثمارا
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القاضي بإعتماد صورة قناطر زبيده  ٢٩/١٠/٢٠١٠في  ١٣٧البلدي قد اتخذ القرار رقم  لمـّــا كـان المجلس      
شعاراً لبلدة ولبلدية الحازمية، لما لھذه القناطر من بُـعد تاريخي وأثري ودالالت على تطّور العلم والمعرفة سيما 

  ، وانھا كانت تغذي الحازمية والعاصمة بيروت وضواحيھا بالمياه

ً منه بإبراز الروواھتما       مع المحافظة على سالمة الطريق خصوصاً  نق الجمالي واألثري لھذه القناطر،ما
  وأن الطريق الممتد بجانبھا يعتبر متنفساً بيئياً ورياضياً لھواة ممارسة رياضة المشي والركض في الطبيعة،  

تاريخ  ١١٩اتخذ المجلس البلدي القرار رقم       
بإنشاء حائط من الصخر لحماية القاضي  ٥/١٠/٢٠١٠

ً إلنزالقات التربة جراء العواصف خالل  الطريق منعا
ً على سالمة   هعابرين على ھذالفصل الشتاء حفاظا

الطريق ، وبالفعل فقد بدأت بلدية الحازمية خالل الفصل 
بتنفيذ أعمال ھذا الحائط اي  ٢٠١١األول من العام 

ستكماله على على ان يصار الى امتر مربع  ٢٠٠حوالي 
مراحل، وال يخفى أّن حائط الدعم ھذا يؤمن الحماية 
ً لقناطر زبيده ويحول دون اي انھيار محتمل جراء  ايضا

  . زحل التراب

        . . . وال يزال العمل مستمراً 
    

  

 

 

 

 

    

  صيانة قناطر زبيده وتنظيفھا  

 الخسفة في الطريق

 ردم الخسفة بواسطة البوكالن

تدعيم الطريق بواسطة الصخور وبدء 
 العمل على بناء الحائط
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الرامي  ٢٠١١اط شب ١٨بتاريخ  ٤٥/٢٠١١لم يكتف المجلس البلدي عند ھذا الحد، بل اتخذ القرار رقم          
الى تنظيف قناطر زبيده وجوانبھا وإزالة األعشاب والمخلفات عنھا بغية اظھار رونقھا الجمالي ال أثر اإلنسان 
ً الى كل من وزارة الثقافة والمديرية العامة لآلثار  السلبي عليھا، ولھذه الغاية رفعت بلدية الحازمية كتبا

  .المعلم األثريإلعالمھما بالخطوات المتخذة لحماية ھذا 

  

وقد اثار رئيس المجلس البلدي السيد جان األسمر في الكتب الرسمية موضوع انارة القناطر وادراجھا على 
ً ال يزال شاھداً على  سجالت اآلثار اللبنانية ليتمكن السياح من استكشاف حقبة مھمة من التاريخ العريق، ومعلما

  : إلكتفاء الذاتي، وأبرز ما ورد في الكتابين المذكورين ذكاء األجيال القديمة وقدرتھا على تأمين ا

علماً بأن ھذه القناطر بحاجة الى اإلنارة المالئمة  "
بغية ابراز معالمھا، وكنا قد اثرنا ھذا الموضوع مع 

وزير السياحة (معالي الوزير األسبق األستاذ جو سركيس 
ه ، ووعدنا بالمضي قدماً، إال أنــّــه حتى ھذ)في حينه

الساعة لم يصار الى إتخاذ أي إجراءات عملية، وبالتالي 
سوف تقوم البلدية بھذه المھمة في المستقبل القريب 

  " .بإشراف معاليكم وتوجيھاتكم

   ٢١/٢/٢٠١١تاريخ  – ١٥٧صادر رقم 
  الى معالي وزير الثقافة

  تابع -صيانة قناطر زبيده وتنظيفھا  

ف جوانب القناطر ويبدو بدء عملية تنظي
في الصورة إزالة األعشاب بواسطة 
 اآلليات المتخصصة ومنھا البوكالن

بدء عملية تنظيف القناطر وازالة 
 األعشاب عنھا

رئيس المجلس البلدي السيد جان األسمر 
ونائبه الشيخ يوسف حبيش يشرفان 

 على حسن تنفيذ األعمال
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ً لتطوير البلدة وخصوصاً  ألن األولوية تبقى دائما
 تتحول الفسحات الكائنة تحت الجسور الى مداخلھا، وكي ال

مكبات للنفايات، اتخذ مجلس بلدية مرائب للسيارات او
الحازمية مجموعة من القرارات تھدف الى استخدام ھذه 
ً منھا الى  الفسحات بأفضل الطرق، وبالتالي تّم تحويل قسما

ً مكتبحدائق والقسم اآلخر  لألشغال حيث سيصار الى نقل  ا
معدات واآلالت اليه فور اإلنتھاء من العمل المستودع وال

عليه، أمـّــا القسم اآلخر فھو مخصص لتخزين زينة الميالد 
  . كي ال تتعرض للتلفواألشجار الضخمة 

مراحل العمل كثيرة، اذ يتطلب انجاز ھذا المشروع اإلستعانة بأخصائيين وعمال من ذوي الخبرة 
ذ األشغال، باإلضافة الى األكسسوارات الالزمة من كھرباء ليصار الى وضع التصاميم الھندسية، وتنفي

  . واعمال صحية وخالفه

  : اذاً، قد يلزم ھذا المشروع الضخم عدة اشھر لإلنتھاء، لكن الخطوات األولى قد بدأت وھا ھي بالتفاصيل

  

  

 

 

 

 

 

  

  : حت الجسور مشروع ت
  مدينة في قلب الحازمية

 بدء أعمال الحفر لصب الشيناج
 صب الباطون _ أعمال الشيناج 

تنظيف وازالة األتربة واألوساخ وتسوية 
األرض تمھيداً لزرع القواعد الحديدية 
التي عليھا سيتم تركيز اشجار الزينة 

 الميالدية
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    : مشروع تحت الجسور  
  )تابع(مدينة في قلب الحازمية 

 يب القواعد الحديديةبدء أعمال الحفر وترك

شجرة صغيرة الحجم الى  ٥٥٠تّم نقل حوالي 
الفسحات الكائنة تحت الجسور  ووضعھا في 
 األماكن المخصصة لھا حفاظاً على رونقھا 

فك األشجار الضخمة من شوارع الحازمية تمھيداً
 تحت الجسور/ لنقلھا الى  المستودع 

نة ھنا تأخذ الزينة قسطھا من الراحة الى الس
 !المقبلة 
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  : مشروع تحت الجسور 
  )تابع(مدينة في قلب الحازمية 

  : أعمال بناء التصاوين 

يبدو في الصورة أعمال صف 
 أحجار الباطون

  بعد صب العرقة_ توريق الجدران 

 في ھذه الفسحة سيكون مستودع األشغال الجديد
  إنشاء قناة لتصريف مياه األمطار

 ل المستودعمنعاً لتسرب المياه الى داخ

  تعشيب وزراعة اشجار صنوبر وزيتون
 للمحافظة على الرونق الجمالي لمداخل الحازمية

  تسييج  وتركيب شبك من الحديد
 ولألعمال تتمة في التقارير القادمة
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بض في قلب بعدما تحّولت الحازمية الى شريان نا
العاصمة، وملتقى لجميع العابرين من والى بيروت، ونظراً 
لكثافة السير على طرقاتھا، تستكمل بلدية الحازمية عملية 
صيانة وتحديث الشوارع والطرقات، ولھذه الغاية تقوم 
بحمالت تزفيت وردم الحفر في الطرقات الداخلية وال 

  .تستثني الطرقات الرئيسية من ھذا العمل

ذا السياق يوضح رئيس المجلس البلدي األستاذ في ھ
طن من الزفت ضمن  ٥٠٠جان األسمر أنــّه تـّم فلش نحو 
وحتى تاريخه، وأنــّـه  ٢٠١١نطاق الحازمية منذ بداية العام 

  ال يستطيع التغاضي عن الحفر في الطرقات الرئيسية، 

 أّن ھدف العمل البلدي يبقى دائماً تأمين الراحة ألبناء وان كان ھذا العمل على طرقات معينة غير منوطاً بالبلدية، إال
  . وسكان البلدة وللعابرين فيھا

كما اوضح األسمر أن بلدية الحازمية بصدد القيام بعملية تزفيت شاملة لمعظم شوارع البلدة، ولھذه الغاية تمـّـت 
ويجري حالياً العمل  ١٠/٣/٢٠١١تاريخ  ٥٩ار رقم بموجب القرالموافقة من قبل المجلس البلدي على دفاتر الشروط الالزمة 

  . مع المراجع المختصة على تصديقھا للمباشرة بإستدراج العروض وتلزيم المناقصات

الى ذلك، تتم مناقشة دفتر شروط آخر لتزفيت شامل لشوارع أخرى وقد اوضح الرئيس بأنه سيصار الى فلش الزفت 
سواھا من الشوارع الداخلية، موضحاً أن الخطة المستقبلية لن تقتصر فقط على ردم بشكل كامل على طرقات نيو مارت تقال و

  . الحفر

  

  

  

  

  الحـازميـّــة تستبق األزمـات 
  وتستكمل عملية التزفيت الشاملة



   

١٧ 
   ٢٠١١الفصل األول 

مدينة العراقة والتطّور: الحازمّية 

   
  

  

ً الى كل من مؤسسة كھرباء لبنان ومصلحة مياه بيروت  ً لألضرار بعد التزفيت  شرح األسمر أنـّـه رفع كتبا تالفيا
إلسراع في عملية الصيانة والتصليحات قبل المباشرة بالتزفيت وجبل لبنان طالباً من المسؤولين فيھما اإليعاز لمن يلزم بغية ا

مقدمة من الاي بمھلة اقصاھا بداية شھر تموز، كما وان البلدية تسعى حالياً مع مجلس اإلنماء واإلعمار، إلستكمال تنفيذ الھبة 
انجاز الدراسة الالزمة لھا حيث من صندوق التنمية الكويتي والرامية الى مد شبكات المياه الجديدة في منطقة الحازمية بعد 

  .المتوقع ان تبدأ األعمال قبل حلول فصل الصيف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إذاً تحّولت الحازمية الى مدينة نابضة بالحياة، لكن ھذا التحّول لم يمنع مجلسھا البلدي من استباق األزمات، وايجاد 
محافظة على مصالح القاطنين في البلدة لتبقى الحازمية تفتخر دوماً الحلول المالئمة لتطوير وتسريع عمليات اإلستثمار مع ال

  . بحضارتھا فتكون بحق مدينة العراقة والتطّور

 

 

  الحـازميـّــة تستبق األزمـات 
  )تتمة(

  ازالة الباطون بواسطة جاك ھامر 

نيھا بلدية الحازمية جراء اھي واحدة من المشاكل التي تع
طرقات اما معالجتھا فتكون  من خالل مخلفات الجباالت على ال

استخدام ھذه اآلالت المتخصصة إلزالة الباطون تمھيداً لفلش 
 زفت جديد

طن  من الزفت في مختلف شوارع  ٥٠٠تــّم فلش نحو 
   ٢٠١١الحازمية خالل الفصل األول من العاام 

 شملت ھذه العمليات ردم الجور والحفريات على الطرقاتوقد 
على ان تقوم بلدية الحازمية بعملية تزفيت شاملة فور موافقة 

 .المراجع المختصة على دفاتر الشروط الالزمة
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في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقد بدأ الرأي       
العام يشعر بضرورة ايجاد مؤسسة تستطيع معالجة الذين 

 تيوفيليوس مايريعانون من امراض عقلية وعصبية، انبرى 
المستشفى اللبناني لملء الفراغ فأوجد ) مرسل سويسراني(

 ، أمـّــا شرطه فكان ١٨٩٦لألمراض العقلية والعصبية سنة 
ان يعالج األطباء المرضى بدون تمييز بينھم في ما يتعلق 

، وبالفعل فقد مثــّـل بالطائفة او الدين او البالد او العقيدة
دون اإلتيان على تعداد الطوائف (ناً دي ١١جنسية و  ٦٤مرضاه 

  )المختلفة في كل دين

  

اما مدرسة التمريض كان ھذا المستشفى على اتصال وثيق بحقول الصحة العقلية مع مختلف البلدان العربية،      
، وقد وضعت امكانياتھا بتصرف ١٩٤٨التابعة له فكانت األولى من نوعھا في ھذا المحيط سنة تأسيسھا اي عام 

ً بأنھا قد خرجت م ختلف بلدان المنطقة حيث كانت تقدم التدريب المھني الالزم للممرضين والممرضات، علما
  . العديد من ذوي الكفاءة في الشؤون العقلية الذين يتولون اليوم خدمات التمريض في مختلف بلدان المنطقة العربية

ً ، كان ھذا المستشفى رائداً في اعتماد  ٧٥خالل     عاما
حدث العالجات فور اثبات جدواھا في اوروبا والواليات ا

  . األميركية، وقد حقق نسباً عالية من معدالت الشفاء

  :باألعــــــــــداد 

مريض في داخله ٣٣.٠٠٠عالج ھذا المستشفى أكثر من 
  . مريض خارجه ٤٠.٠٠٠وأكثر من   

المستشفى الذي عالج وشفى العديد من األمراض العقلية    
بية، لن ينام على امجاده، بل اتخذت ادارته خياراً والعص

ً يوازي المجھود الذي بذل عند انشائه ف العام  يمھما
، من خالل اإلنتقال الى بلدة عرمون وتجھيز األبنية ١٨٩٦

  .الجديدة بأحدث المعدات واكثرھا تطوراً 

  بين األمس واليومالعصفوريـّــة                 
 

  ! مبنى العصفوريــّــة 

ال يزال شاھداً في الحازمية على تاريخ عريق وسوف يكون 
 .ركيزة لمستقبل زاھر

 السيد تيوفيليوس ماير
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  :ھذا باألمس ، امـّـــا اليــــــــــــوم

اليوم نھضة عمرانية، وذلك يدل على ثقة المستثمر في ھذه المنطقة التي تتوافر فيھا  تشھد منطقة الحازمية       
الجھوزية التامة من بنى تحتية وشوارع رئيسية وفرعية معبدة وحدائق ومستديرات ومداخل يجري تطويرھا 

  .إلستثماراتوشبكة كھرباء وماء وانارة جـاھزة ويجري تطويرھا دائماً للتشجيــع على اقامة المشاريع وا

  

المشروع األبرز، في وسط الحازميّـــــة، ھو     
الجديد، يعود للشركة الوطنية  –المشروع القديم 

  للمشاريع العقارية بإدارة سوليدير، 

ً ويعرف بـ    City Centerسيبدأ العمل فيه قريبا
Beirut   ويضم مجموعة ابراج ستــُـــشاد على
ً  ٩٥.٠٠٠مساحة  بأن اإلعالن  متر مربع، علما

 ً   . النھـائي لبدء األشغال في ھذا المشروع سيتم قريبا

  

ً سكنية ومكاتب باإلضافة الى فسحات خضراء تنـاھز مساحتـــــھا  ً وابراجا ً تجاريا يضم ھذا المشروع سوقا
اً وتميّزاً، متراً مربعاً، وبالتالي ستتحّول العصفورية الى واحدة من اجمل المدن اللبنانية واكثرھا تطور ٣٥.٠٠٠

  .على ان يصار الى نشر الصور والخرائط األولى لھذا المشروع في التقارير القادمة

  

  لماذا اسم العصفوريّة  ؟  

ألن ھذه المنطقة عـــُـرفت بجمالھا وبأشجارھا 
وبينابيع المياه حيث شكلت ...) تين وعنب ( المميزة
التي كانت تتواجد فيھا  لعصافيرمأكل ومشرب املجأ ل
  ات كبيرةبكمي

 بين األمس واليومـة                   العصفوريـّـ

  )تتمة(

  " عصفوريـّــــــة " المدخل الحالي للـ 

  "العصفورية " منظر من داخل 
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سجل رقم /   الحناآل 
٢١ -  ٢٠ – ١٩  

  روم ارثوذكس 

جاءت عائلة الحنا الى 
الحازمية بداية خمسينات 
القرن الماضي، وسكنتھا 
وتملكت فيھا، ولھا من 
النشاطات اإلجتماعية 
  واألعمال التجارية والخدماتية 

  

ة التي اعطت جلى ما يؤكد بأنھا من العائالت المسيحي
 ً   . الخدمات الى لبنان عامة والحازمية خصوصا

  
جاء مثلث الرحمات األب الجليل يعقوب الحنا الى لبنان 

حيث اشترى ارضاً  ١٩٥٣من األراضي المحتلة عام 
وسيم  ١٨٨٣ولد عام . في الحازمية وبنى عليھا مسكناً له

ً عام  ، وانتخب رئيساً لكھنة العرب ١٩٢٢كاھنا
، وتوفي في ١٩٤١كس في فلسطين واألردن عام األرثوذ

خدم في رعيتھا وكان من . ١٩٦٤الحازمية عام 
المؤسسين لرعية كنيسة مار بطرس وبولس، ومن 
. الساعين لإلنتشار األرثوذكسي في ربوع البلدة والجوار

متزوج من السيدة الفاضلة المرحومة رمزية راجي حنا 
  : وله من األبناء اربعة

  
  . وج من السيدة الكسندره توفيق رضوانمتز حنـــا

  
  .كان متزوجاً من السيدة كرميال بحوت المرحوم سميح

  
  .كان متزوجاً من الراحلة نھى حداد المرحوم سامي

  
  .دة جميلة الخورييسكان متزوجاً من ال المرحوم نقوال

  
قّدم األخوة األربعة خدمات جلى ألبناء البلدة وللكنيسة 

ن والحازمية، وما زال السيد حنا لبنافي األرثوذكسية 
مستمراً في العطاء مع ابناء اشقائه إلنجاز ما تبقى من 

نيو مارت تقال بالتعاون مع كاھنھا  –بناء كنيسة القيامة 
النشيط األب ايليا متري ولجنة وقف الرعية الذين نكّن 

  .لھم كل الشكر والتقدير
 

 عائالت من الحازميةمنــّـا وفينا                   
 إعداد المختار ايلي بشاره الغاوي

 – ٨٣سجل رقم / آل عيد  
  يمارون

من العائالت الكريمة التي اتخذت 
ً لھا بداية القرن  من الحازمية مسكنا

اما . ١٩١٩العشرين، وتحديداً عام 
اصل ھذه العائلة فيعود الى بلدة 

  عشقوت الكسروانية، 

تملك في الحازمية، حيث اشترى ) ١٨٩٤( زكريا حنا عيدلكن 
له . نزلهارضاً من األمراء الشھابيين في ذاك الوقت ليبني عليھا م

  : من زوجته الراحلة مسعودة ابي نادر سبعة ابناء

، متزوج من السيدة ١٩٢٥المولود في الحازمية عام  طانيوس
 . جومانا –جوزف  –روكز : كرمى عزيز عواد ولھما ثالثة ابناء 

، متزوج من السيدة تيريز الياس ١٩٢٧مولود في العام  ميشال
  : مرعب ولھما من األوالد ثالثة 

. تور جورج، يؤلف مع السيدة سمر يوسف عائلة مترابطةالدك •
 . المھندس بيار ويؤلف عائلته مع السيدة نيكول ميالد الخوري •
ماري كلود متزوجة من األستاذ عبدو خليل الحلو، ابن االسيد  •

خليل عبده الحلو الذي سكن الحازمية في بداية القرن 
وقد العشرين واحبه أھلھا بسبب خدمته المخلصة لھم، 

اكتسبت محبته عن والدي المرحوم بشاره الغاوي الذي 
 .كان بمثابة اخ للسيد خليل الحلو

  .متزوجة من السيد سليم توفيق ابي كنعان جوليات
  

  )بعبدا(متزوجة من السيد ابراھيم ابو جوده  ماري
  

  ) كسروان(متزوجة من السيد جورج عيد  تيريز
  

  . حلومتزوجة من ابن الحازمية انطوان ال نھاد
  

 ) تحويطة النھر(يد الياس الھاني سمتزوجة من ال انطوانيت

  زكريا حنا عيد

األب الجليل يعقوب الحنا 
  ١٨٨٣مواليد عام 
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الفنان وليد توفيق من المطربين المخضرمين في لبنان الذي يجمع بين الشباب  
لكنه . ابلسھو ابن عاصمة الشمال، طر. والخبرة وله سجل غني باألعمال الفنية الناجحة

تحت "صاحب أغنية . انتقل الى بيروت بعدما احترف الفن، وسكن في الرملة البيضاء
اختار في النھاية بلدة الحازمية ليتفيأ تحت صنوبرھا مع زوجته ملكة " أرزك يا لبنان

 ...جمال الكون، جورجينا رزق، وأوالده، ولتكون لھم سكنا دائما
 :حازمية قبل نحو عشرين عاما، قال لمجلتناالفنان وليد توفيق الذي جاء الى ال

  
بعد مجيئي من طرابلس الى بيروت، قطنت في المرحلة األولى في منطقة "

لكنني كنت أحلم بالسكن في الحازمية التي زرتھا مرارا . الرملة البيضاء
  . وأعجبت بھا

، سمحت لي الظروف باالنتقال اليھا حيث اشتريت شقة في ١٩٩٢في العام 
وما زلت مستقرا فيھا حتى اليوم مع زوجتي . منطقة مار تقال الراقية

  ".كما اشتريت شقة اخرى لألوالد في المنطقة نفسھا. جورجينا
  
  لماذا اخترت السكن في الحازمية؟ •

كبار من الفنانين والسياسيين، وھي في الواقع تذكرني بوالية كاليفورنيا في اخترتھا كونھا منطقة جميلة وراقية ويقطنھا 
في . الواليات المتحدة األميركية، من حيث شوارعھا ونظافتھا وجمال طبيعتھا وأشجار الصنوبر التي تزين أجزاء من البلدة

  .على غرض ما تبتغيه الحازمية، تجد كل شيء قريبا منك؛ فلست بحاجة لكي تقطع المسافات من أجل الحصول
  .وأتمنى أن تتشبه بھا كل المناطق... كما ان الناس فيھا تعيش وكأنھا عائلة واحدة، تعاونا وتفاعال وتضامنا 
  
  

  كيف تصف عالقتك ببلدية الحازمية؟  •
ھي عالقة ممتازة، فالرئيس جان األسمر رجل محترم جدا 

ر البلدة، التي ، ھو يقوم بواجبه كامال على صعيد تطوي"Gentelman"و
وأغتنم . اصبحت اليوم مدينة واسعة، وتوفير الخدمات الالزمة لسكانھا

الفرصة ألشكر المجلس البلدي على االنجازات التي تمت حتى اليوم؛ فرغم 
توسعھا، حافظت الحازمية على خصوصية البلدة في المناطق السكنية 

  .السكني الداخلية، ولم تسمح للمد التجاري بأن يطغى على طابعھا
  

  ھل من تطلع خاص نحو مستقبل الحازمية؟ •
نحن نأمل الكثير من االنجازات من قبل المجلس البلدي الكريم من أجل 
الحفاظ على الوجه المميز للحازمية، ولكي تبقى عروس البلدات في المنطقة، 
وذلك بوجود الرئيس واألعضاء المحترمين الذين يبذلون جزءا مھما من 

كما أتمنى أن . ا السبيل لكي تكون ثقة الناس بھم في محلھااھتمامھم في ھذ
تولي البلدية المزيد من االھتمام للنشاطات الفنية التي درجت على إحيائھا في 

  .البلدة، وذلك بھدف إبراز الوجه الحضاري الذي تمتاز به الحازمية
 

  وليد توفيق وجورجينا رزق                   
 جوزف صقرالصحافي إعداد 
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التي تعمل في مجال البناء، " سيل"صمات شركة أينما تنقلت في الحازمية، ال بد أنك ستجد بصمة مميزة من ب       

فقد ساھمت ھذه الشركة، منذ بداية الستينيات، في عمران بلدة الحازمية وإعالء . وخصوصا في منطقة مارت تقال
 .شأنھا في ھذا المجال بين البلدات في محيطھا

قصدنا منطقة مارت تقال، حيث مكتب الشركة، والتقينا 
  شھاب الذي أجاب على أسئلتنا المحامي االستاذ زياد 

  منذ متى تعمل شركتكم في الحازمية؟ •
نحن في الحازمية منذ مطلع الستينيات، حين افتتح 
ً للشركة في منطقة مارت  المؤسسون، رحمھم هللا، مكتبا

كانت في البداية مؤسسة كبيرة، لكنھا قلّصت نشاطھا . تقال
  .ھافي البلدة مع تراجع المساحات الصالحة للبناء في

  

  لماذا اخترتم الحازمية مقرا للشركة؟ •
الجواب على ھذا السؤال يبقى في ذمة المؤسسين، رحمھم هللا، فھم الذين اختاروا العمل في ھذه البلدة، حين كان معظم 

وبحسب اعتقادي، فإن اختيار الحازمية جاء انطالقاً من . مساحاتھا أراض حرجية تكسوھا أشجار الصنوبر، بشكل عام
ً ما بساكنيھا ومرافقھا المختلفة، وھي تبشر بمستقبل واعداعتبا . رھا امتداداً لمدينة بيروت عندما تضيق العاصمة يوما

ومن الواضح ان اعتبار المؤسسين ھذا كان في محله؛ فقد نمت البلدة وتوسعت حتى غدت اليوم مدينة تضم األحياء 
التمركز فيھا، نظراً الى موقع الحازمية الوسطي بين العاصمة  الراقية والمؤسسات والشركات الكبيرة التي تتھافت على

  .والجبل
 

  ما كان دور الشركة في الحركة العمرانية في البلدة؟ •
مساحات من آل الحلو فاشترت الشركة  في البداية، كانت المنطقة عبارة عن مساحات واسعة من أحراج الصنوبر، 

السنين، وكانت النتيجة نھضة عمرانية واسعة في الحازمية،  وآل فرعون، وقامت بورشات بناء استمرت عشرات
وال بد من التنويه بأن ھذه النھضة لم تكن لتتم لوال التجاوب والتعاون من قبل . وخصوصا في أحياء مارت تقال الراقية

  . البلديات المتعاقبة على البلدة
 

  كيف تصف عالقة الشركة بالمجلس البلدي الحالي؟ •
ممتازة في مختلف المجاالت، ولم يحدث أي إشكال في أي أمر من األمور التي تفترض التعاطي مع  ھي بال شك عالقة

البلدية، والرئيس األستاذ جان األسمر ال يتوانى عن تقديم ما يلزم للشركة لكي يكون عملھا فعاالً ومنتجاً، والتعاون بيننا 
  . بالقرب من مطبعة رعيدي دائم بالرغم من أننا لم نعد نملك حاليا سوى بضعة عقارات

  كة سيـلشر
 جوزف صقرالصحافي إعداد 
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  !نفتخر بك :  ي الخليل  م

 

  رئيسة جمعية بيروت ماراتون -السيدة مي الخليل  

لطـالما افتخرنـا باإلنجـازات التي تقومون بھـا
على الصعيدين الرياضي والوطني، واليوم
جاءت الجائزتان الدوليتان للتأكيد على ثقتنا
بشخصكم الكريم وبطموحكم، فبقوة الرياضة
واإلرادة تحديتم المصاعب وكنتم خير مثال

ستحيل وتحقيقلكل من يطمح لتخطي الم
  الطموحات مھما بلغت حّدة الصعوبات، 

  أمـا بعــــــــــــد، 

  

وألّن النجـاح يكتمل بالمشـاركة  
والمثابرة والتواصل الدائم، فإننــّــا نجّدد
تقديرنـا لكم ولجمعيـّــة بيروت ماراتون التي
تترأسونھا، آملين لكم ولھذه الجمعية مزيداً

في مختلف الميادين،من النجـاحـات والتقدم 
كما ال بد لنا من التنويه بإختياركم الحازمية
مقراً إلنطالق شعلة الرياضة واإلنجازات

  . العالمية التي تحققونھــــــــــــا

مع اعتزازنا بكم و خالص تمنياتـنـــا لكم 
  بالتوفيق الدائم 

  بكل احترام 

  

  جان الياس األسمر 
  رئيس مجلس بلدية الحازمية
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  يقوم جھاز الشرطة بمھامه األمنية الروتينية

 تــأمين السير في جميع الشوارع والساحات العامة 
 تــأمين السير أمام مداخل الكنائس  أثناء القداديس واألفراح والمآتم

 شعنينة والفصح المجيدتأمين القداديس والزياحات لمناسبة أعياد ال
تــأمين السير أمام مداخل المدارس وأثناء أشغال وأعمال البنى 

 .... ) ھاتف  –كھرباء  –مياه (التحتية 
 –سير ( إجراء دوريات متواصلة للكشف على جميع المخالفات 

إضافة الى الكشف على مخالفات .... ) ترميم الشقق   -بناء  
ة العامة أو عدم وجود تراخيص الورش لجھة عدم توفير الحماي

 ....وخالفه 
 .حملة على السوبرماركت والمالحم والمحالت التجارية للتقيّـــد بشروط النظافة العامة

  . باإلضافة الى اتمام انجاز معامالت المواطنين لدى الدوائر الرسمية والوزارات المختصة
  

و صافي وشربل النبي الى تنظيم مسيرة بادر معاوني جھاز الشرطة خليل اب ٢٠١١ – ٣ – ٩بتاريخ 
رياضية لعناصر الشرطة في بلدية الحازمية لبث الروح الرياضية فيھم، وقد القت ھذه المبادرة اإلستحسان حيث 
دعا رئيس المجلس البلدي الى اإلقتداء بھا من قبل جھاز الحراس ايضاً والى جعل ھذه المسيرة اسبوعية على 

  .موسعاجتماع تشاوري ان يليھا 
  
  

يقوم جھاز الحراس بالمھام المطلوبة منه على أكمل وجه، 
ً في فترات الليل باألمن  وبالتالي تنعم الحازمية خصوصا
واإلستقرار، أّمــا أعمال الحراسة الروتينية فھي على الشكل 

  :التالي
تأمين دوريات ضمن نطاق البلدة من الساعة السابعة مساء ولغاية 

ً ويعقد مراقب الحراس اجتماعات دورية الساعة السادسة صباح ا
 . لتفعيل أداء الحراس

 ... )مآتم  –أفراح (قمع المخالفات ويؤمن جميع المناسبات 
 . تلبية اإلتصاالت الواردة من قبل المواطنين

قمع الدراجات النارية الغريبة عن البلدة، والسماح فقط للمطاعم 
 . ن نطاق البلدةوالمؤسسات المرخص لھا بتسيير الدراجات ضم

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

  الحراس/ الشرطة 

المعاونان شربل النبي وخليل ابو صافي يتقدمان جھاز 
  الشرطة خالل المسيرة الرياضية األولى

نائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش وعضو المجلس 
اس البلدي السيد روجه صفير يتوسطان مراقب الحر

  سامي كركي وعناصر جھاز الحراس في بلدية الحازمية
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  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الصـــــــــــــــــــــــادرة
  المجموع ٢٠١١/  ٣  ٢٠١١/  ٢ ٢٠١١/  ١  

  ٥  ٢  ١  ٢  محضر جلسة مجلس بلدي
  ٩١  ٣٧  ١٤  ٤٠  قرارات مجلس بلدي

  ١٩  ٥  ٣  ١١  قرارات ادارية
  ٥٩  ١٢  ١٦  ٣١  معامالت صادرة الى الدوائر الرسمية 

  مخـــتــــلـــــــــــــــــــــــف
 –تعاميم  –رسائل شكر  –دعوات  –طلبات 

  ٦٢  ٢٠  ١٦  ٢٦  اعالنات –مراسالت  –انذارات 

  

  

  

  ــــواردةالمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الــــــــــــ
  المجموع  ٢٠١١/  ٣  ٢٠١١/  ٢ ٢٠١١/  ١  

  ٣٣٥  ١٢٤  ٨١  ١٣٠  منجزة ومسلـّــمة: معامالت المواطنين 
  ١٩  ٩  ٦  ٤  قيد اإلنجاز: معامالت المواطنين

  ٦  -  ٣  ٣  رخص بناء
  ٩  ٣  ١  ٥  رخص إسكان

  ١٣  ٥  ٨    طلبات مساعدات اجتماعية
  ٨٢  ٣٤  ١٨  ٢٧  تعاميم واردة من الوزارات

  ـــختــلــــــــــــــف مــــــ
 –مأذونيات  –مراسالت  –عرض اسعار 

  ٣١٠  ١١٢  ٩٠  ١٠٨  شكاوى وغيره–اعتراضات 

  

  التقرير اإلداري
  ٢٠١١الفصل األول 
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رقم 
 القرار

  المبلغ  تفاصيل األشغال  المتعھد

  ٢٠١١/  ١/  ١١الجلسة األولى  
أعمال حفريات وتدبيش وبرش طرقات  مؤسسة جوزف ابو جوده  ٥

  ضمن نطاق البلدة
  لل   ١٩.٤٢٠.٠٠٠

٦  Esso General Excavations  ازالة الردميات والمخلفات من تحت
  الجسور

  ل ل   ١٩.٤٥٠.٠٠٠

  ل ل   ١٩.٥٠٠.٠٠٠ الملعب البلدي –شراء بيوت جاھزة   غصيبه غروب  ٨
شراء زفت لترقيع بعض الحفر   تعھدات بيار ابو حبيب  ١١

  ضمن نطاق الحازمية
  ل ل    ١٩.٥٧٠.٠٠٠

  ٢٠١١/  ١/  ٢١الجلسة الثانية  
اشغال باطون وتصوينة تحت   تعھدات قزحيا التكلي  ٢٥

  الجسور
  ل ل    ١٩.٤٥٠.٠٠٠

  ل ل      ٧.٥٠٠.٠٠٠  شراء وتركيب وحفر قواعد حديدية  تعھدات قزحيا التكلي  ٢٦
  ل ل      ٦.٣٧٥.٠٠٠  ٢٠١١لعام  دفك زينة الميال  تعھدات جورج مرعي   ٢٨
ع وتركيب حواجز شراء وتصني  السيد عقيل نعمان   ٣٦

  )تحت الجسور(معدنية 
  ل ل    ١٨.٠٠٠.٠٠٠

  ٢٠١١/  ٢/  ١٨الجلسة الثالثة  
  ل ل     ٥.٠٠٠.٠٠٠  صيانة برامج الكمبيوتر   شركة الحلول السريعة  ٤٤
  ل ل   ١٩.٠٠٠.٠٠٠  تنظيف قناطر زبيده وجوانبھا  تعھدات قزحيا التكلي   ٤٥
٤٦  KGE   تركيب شبك حديد على حائط طريق

  نعاً لإلنزالقاتم
  ل ل   ١٩.٥٥٠.٠٠٠

  ٢٠١١/  ٣/  ١٠الجلسة الرابعة  
  ل ل    ١٩.٩٥٠.٠٠٠ حفر وتزفيت الجور ضمن الحازمية  تعھدات بيار ابو حبيب   ٥٧
٥٨  KGE   رش حائطShotcrete  على طريق

  قناطر زبيده
  ل ل    ١٩.٨٣٧.٠٠٠

مباني  –مقاوالت : مؤسسة سركيس   ٧٤
 واشغال عامة

لى األشغال المنفذة في اشراف ع
القصر البلدي من قبل الشركة 

  .المتعھدة

  ل ل     ١٤.٤٣٥.٠٠٠

  بموجب قرارات المجلس البلدي –أھم التعھدات 
  ٢٠١١الفصل األول 
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  ل ل / المبلغ  
 ٤٣.٧١٨.٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية سكن

 ٦٩.٥٨٢.٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية ، غير سكن
 ٢٧.٨٩١.٠٠٠ يانة المجارير واالرصفةرسم ص

 ١.٠٨٠.٠٠٠ رسم خاص على تجارة المواد القابلة لالشتعال واالنفجار
 ١.٤٣٤.١٧٠.٠٠٠ رسم الترخيص بالبناء

 ٧١.٧١٦.٠٠٠ رسم استعمال االمالك والمنشآت العامة للبلدية
 ١٤٣.٤٢٥.٠٠٠ لصالح التجھيزات%  ١٠رسم إنفاق في وجوه محددة 

 ٤٠.٠٠٠ ةرسم تصوين
 ٦٧.٣٢٤.٠٠٠ رسم إنشاء مجارير وارصفة

 ٩٠٠.٠٠٠ رسم االستثمار الماكن االجتماع واندية المراھنات
 ٦١٠.٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن الدائم

 ٧٥٠.٠٠٠ رسم االستثمار لمحالت ومحطات المحروقات السائلة
 ١٩٢.٠٠٠ رسم اعطاء البيانات واالفادات والدروس الفنية

 ٦.٢٦٠.٠٠٠ امات تسوية مخالفات البناءرسوم وغر
 ١٤٢.٥٥٠.٠٠٠ عالوة على قيمة اجور المخابرات وبدل االشتراك

 ٢٢٦.٨٤٤.٠٠٠ الحصة العائدة لدعم الموازنة
 ٤٩.٦٨٧.٠٠٠ الحصة المخصصة لدعم مشاريع التنمية

 ٨.٧٤٩.٠٠٠ الغرامات 
 ٦٥.٠٠٠ رسم التعمير

 ٣١.٠٠٠ رسم التعمير  -غرامة تأخير 
 ٨.٢٢٢.٠٠٠ سائر العائدات غير الملحوظة

 ل ل  ٢.٣٠٣.٨٠٦.٠٠٠ ٢٠١١/  ١إجمالي الواردات خالل الفصل 

  التقرير المـــالي 
  ٢٠١١الفصل األول 
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ل ل / المبلغ   

رئيس ونائب ( تعويضات الرئاسة 
 المسددة خالل الفصل  –الرئيس 

 )عن اربعة اشھر ١/٢٠١١
١٣.٥٠٠.٠٠٠ 

 ٦٨.٩٥٨.٠٠٠ رواتب الموظفين
 ٥٥.٠٨٩.٠٠٠ اجور االجراء

المكافآت والتعويضات والتقديمات 
 ٩٦.٤٦٤.٠٠٠ المختلفة

 ١٤.٢٧٣.٠٠٠ اللوازم
 ٤.٧٧٧.٠٠٠ المالبس

 ٩.١٠٦.٠٠٠ بدالت االيجار والخدمات المشتركة
 ١.٧٧٩.٠٠٠ المخابرات الھاتفية والبريد والبرق

 ٢٤.٥٢٥.٠٠٠ نفقات ادارية اخرى
 ١٠.٦٣٢.٠٠٠ التجھيزات

 ١١.١٦٥.٠٠٠ صيانة التجھيزات واالليات
 ٣.٣٠٩.٠٠٠ النظافة العامة
 ٣٦٨.٠٠٠ صيانة المباني

 ٥٠٠.٠٠٠ مكافحة الحشرات
 ٢.٥٢٢.٠٠٠ لوازم التنظيفات

 ١٧.٤٨٩.٠٠٠ المحروقات
 ٦٠٠.٠٠٠ بدالت استھالك الكھرباء

 ١٠٩.٦٧١.٠٠٠ نة الطرق العامةصيا
 ١.٠٥٠.٠٠٠ صيانة شبكة المياه

 ٢.٩٥٥.٠٠٠ صيانة شبكات االنارة العامة
 ٤١٢.٣٢٥.٠٠٠ إنشاء المباني

 ٨.٨٧٥.٠٠٠ إنشاء الطرق العامة واالرصفة واالقنية
١٩.٤٥٠.٠٠٠إنشاء الحدائق

  التقرير المـــالي 
  ٢٠١١الفصل األول 

ل ل / المبلغ    
 ٥٠٠.٠٠٠ نفقات الدروس

مساعدات 
 ٣٢.٦٠٠.٠٠٠ المعوزين

المساھمة في 
النشاطات 
 االجتماعية

٩٠.٠٠٠.٠٠٠ 

 ٢.٩٧٦.٠٠٠ االستقباالت
االحتفاالت 
 ١٣.٦٨٥.٠٠٠ والمھرجانات

 ٣.٢٣٨.٠٠٠ نفقات التأمين
المصاريف 

االخرى غير 
 الملحوظة

٤.٠٨٠.٠٠٠ 

مجموع 
 ١.٠٣٦.٤٦١.٠٠٠النفقات

لدية الحازمية لدى مصرف لبنان كما في بلغ رصيد ب
  ل ل  ١٠.٦٨٥.٠٧٢.٦٣٠=  ٣١/٣/٢٠١١

عشرة مليارات وستمائة وخمسة وثمانون مليون واثنان 
 وسبعون الف وستمائة وثالثون ليرة لبنانية
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  أشغـــــال مختـلفـــــــــــــــــــــــــــــة

إزالة األتربة ومخلفات العواصف  واعادة فتح 
 الطرقات بواسطة الجرافات والبوب كات 

األعمال جارية في القصر البلدي إلنجازه وتجھيزه بالكامل قبل نھاية 
 يس يشرف على حسن تنفيذ ھذه األعمالالعام الحالي، ونائب الرئ

  متواجدون حيث تدعو الحاجة
تصليح قساطل وريكارات وقطاعات لتصريف 

  المياه  في مختلف احياء وشوارع  البلدة 
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  أشغـــــال مختـلفـــــــــــــــــــــــــــــة

الزراعة ليصار الى شجرة من وزارة  ٣٠٠استالم 
غرسھا في شوارع البلدة استكماالً للسياسة البيئية 

 التي تنتھجھا بلدية الحازمية

عناية يومية باألشجار من حيث الري والتشحيل 
 ورش األدوية والمبيدات الالزمة

 استحداث وتركيب اشارات على المستديرات

 تنظيف الجوانب تمھيداً لزراعة جوانبھا

 تدفق المياه في السد خالل فصل الشتاء

 خط ھاتف  تجاه محطة جبورتمديد 
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صدحت أجراس الحازمية تنشر بشرى 
الراعي الكلي الطوبى، ألننــّــا على ثقـة بأن مجد 

ـصـان وسوف لبنـان الذي أعطي لغبطتكم سوف يـُـ
  يثبـّــت، 

ألن بكركي التي كـانت دوماً صخرة 
األساس في بناء المجتمع اللبناني، من مختلف 
نواحيه، سوف تستمر ببذل أقصى الجھود لتثبيت 

  الدور المسيحي الرائد في ھذا المشرق العربي، 

  

ً تشھد مختلف البلدان  أمـّــا واقليميـّــا
في ھذه المرحلة ثورات للتغيير نحو الديمقراطية، و

الدقيقة والحســّاسة من تاريخ العالم ولبنان، تحمـّــلكم 
الكنيسة عبئاً ومسؤوليـّــة نحن على يقين تـام بأنــّـكم 
ستضطلعون بھذا الدور من حيث اإلنفتاح والشراكة 

الكردينال مار  ابينا والمحبة، على خطى غبطة
  . نصرهللا بطرس صفير

  طة، تعرفون رعيتكم ورعيتكم تعرفكم،أنتم الراعي يا صاحب الغب

بإسمي الشخصي وبإسم زمالئي أعضاء مجلس بلدية الحازمية ومختاري البلدة ولجنة تجارھا، نھنئــكم 
ً على كرسي أنطاكية وسائر المشرق، ونھنئ أنفسنا ولبنان ألّن السماء أنعمت علينا  على إنتخابكم بطريركا

  . ورببطريرك جسور، صليبه سوٌر وكالمه ن

  بقلم رئيس مجلس بلدية الحازمية                  
  جان الياس األسمر

 من القلب  

ة إلنتخاب مار بشاره شوارع الحازمية مزدانة باليافطات المھلل
  بطرس الراعي بطريركاً على انطاكية وسائر المشرق
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