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    شكـــــــــــــراً
          رلكل من ساھم في جميع األعمال بغية تنفيذ وطبع ھذا التقري            

  ونخص بالشكر أجھزة وموظفي بلدية الحـازمّية                
والمحاسب جورج مھنا
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  ! أھم وأكثر اشعاعاً من الحاضر ... المستقبل غداً 
 
 

، مارت تقال – ات الحازميةلجميع طرق  ٢٠١٥و  ٢٠١٤خطـة تزفيت شاملة خالل عامي  •
، يصار الى تطبيقه على طريقة دروس من أصحاب اإلختصاص بموجب دفتر شروط م

، على أن تشمل بنى التحتية فيھا، واألشغال كافةاألولوية للشوارع التي استكملت أعمال ال
يّــة، وانشاء ھذه الخطة الى جانب تزفيت الطرقات تزييحھا ووضع المسامير الفوسفور

 .األرصفة حيث يمكن
 

الموافقة على دفتر الشروط اإلداري   - ١٦/١/٢٠١٤تاريخ  ٣قرار بلدي رقم (
المرحلة  –طاق بلدية الحازمية والفني والئحة األسعار لمشروع تأھيل شوارع ضمن ن

 ) على اساس التنزيل المئوي –األولى 

 اإلفتتـاحيـّـــــة   بقلم رئيس المجلس البلدياإلفتتـاحيـّـــــة   بقلم رئيس المجلس البلدي

  س األسمر جـان اليـا
 رئيس مجلس بلدية الحازمية

  مجموعة أعمال روتينيّـــة ليست البلديّة ... ال 
ال تنحصر أعمالنا بتزفيت الجور وتوصيل شبكات ... ال 

  . الصرف الصحي وشبكات مياه األمطار ومياه الشفة
جوھر األعمال اليوميّة، ليست طبعاً ھي أعمال مھمة،  لكنھا 

اال أّن البلدية أكبر وأھم من ذلك ... وتنفيذھـا أمر محتّــم 
  بكثير 

  
  ... األم التي تجمع أبنائھا  البلدية ھي

إنـھـا األرض الخصبة .... انھا المستقبل اآلمن ألبنائنـا 
  ... إنھـا بعد الرؤيا والتخطيط ... للمستثمرين 
  وطن صغير في قلب الوطن : البلديـّــة 

  وھكذا نعمل لتبقى الحـازميـّـة منارة البلدات... ھكذا نراھا 
  ونموذجاً يحتذى به 



 

  الحازمية ٤:ص١/٢٠١٤الفصل–مجلة

تكليف شركة استشارية متخصصة لمراقبة حسن تنفيذ عملية التزفيت ونوعية األعمال 
المنفذة من قبل المتعھد، على أن يصار الى ارساء ھذا اإللتزام الى احدى الشركات الكبرى 

 . ارالتي تتعامل مع مجلس اإلنماء واإلعم
الموافقة على دفتر الشروط الخاص   - ٣/٤/٢٠١٤تاريخ  ٧٩قرار بلدي رقم (

لتلزيم المؤازرة الفنية واإلشراف على مشروع تأھيل شوارع ضمن نطاق بلدية 
 )الحازمية 

 
 

اطالق البروشيرات وشاشات اللمس  •
بغية انھائه  GISالخاصة بمشروع الـ

ة بالشكل الشامل، باإلضافة الى تحضير حمل
اعالنية ضمن نطاق البلدة لتمكين المواطنين 

 . من حسن استعمال ھذا المشروع
  
 

 
 
 

استكمال تلزيم الكاميرات لباقي الشوارع التي لم  •
تشمل في التلزيم األول، ھو من احد اھم المشاريع 
ً وأن ھذا المشروع قد اعطى  المستقبلية، خصوصا

ية ازاء نتائج ايجابية ال سيما من بعد الحملة اإلعالم
أحد كبار المستثمرين وقد الحادثة التي تعرض لھا 

 . كشفھا عن طريق الكاميراتتّم 
 ١٥/٤/٢٠١٤تاريخ  ٩٤قرار مجلس بلدي رقم (

درس الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي لتركيب 
كاميرا مراقبة طرقية اضافية في بعض شوارع  ٦٥

بقيمة  CS Matrixالحازمية مع شركة 
  )  ل ل  ٢٢٦.٦٨٢.٠٠٠

 اإلفتتـاحيـّـــــة   بقلم رئيس المجلس البلدياإلفتتـاحيـّـــــة   بقلم رئيس المجلس البلدي
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تفعيل التواصل مع أبناء البلدة وسكانھا  •

عبر موقع بلدية الحـازمية على 
صفحة اإلنترنت 

www.hazmieh,gov.lb  وجميع
 – facebook)مواقع التواصل اإلجتماعي 

twitter – youtube)  حيث يمكن متابعة نشاطات
البلدية والمقابالت اإلعالمية للرئيس واألعضاء باإلضافة الى 

  . ألبومات الصور لمختلف األشغال والنشاطات
  

  ...اما اليوم فمشروع عمل دائم ... ھذا غداً 
  

  : األمن
زيادة من خالل التدريبات و) الشرطة والحراس(تقعيل وتعزيز دور األجھزة األمنية في البلدية  −

 . العديد
غرفة المراقبة في القصر البلدي وزرع كاميرات للمراقبة في مختلف متابعة تطوير عمل  −

 شوارع البلدة 
  

  :فرص العمل
 تقدم البلدية فرص عمل لكثير من شباب البلدة، ال سيما ذوي الكفاءة −
يات التنسيق المستمر مع المستثمرين يؤدي الى وضع ابناء الحازمية على الئحة األولو −

  SMSللتوظيف، ويصار الى ابالغھم بالوظائف المتاحة من خالل اإلعالنات والـ
  

  : حل مشكلة المواقف
، أحدھا قرب كنيسة مار روكز شوارع البلدة بعضعقارات في أوليّة لثالث  استمالكمعامالت  −

 تحويلھا الى مواقف للسيارات بغية  الرعائيّة،
 ) قف للسيارات وحديقة عامةموا(انشاء مشروع مالصق للقصر البلدي  −
أو  تخصيص موقفين لكل وحدة سكنيةب ٢٠١٠الجديدة في الحازمية منذ العام األبنية جميع لزام إ −

 . بالحد األدني تجارية
  

 !وأنتم األدرى ... وغيرھا الكثير 

 اإلفتتـاحيـّـــــة   بقلم رئيس المجلس البلدياإلفتتـاحيـّـــــة   بقلم رئيس المجلس البلدي
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 تكريم أخوية الحبل بال دنستكريم أخوية الحبل بال دنس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مئة عام 
  اضاء سراجكنّ 

  سماء الحازميّــة

 محبة وعطاء 

 ، ) ٢٠١٤ – ١٩١٤(مار روكز الحازمية  –لمناسبة اليوبيل المئوي األول لتأسيس أخوية الحبل بال دنس 
سيدات األخوية الى حفل غداء تكريمي يوم السبت الواقع فيه  ،دعا رئيس مجلس بلدية الحازمية واألعضاء

حيث كان اإلحتفال مزدوجاً، فھّن األمھـات الصالحـات ألبناء الرعية، وھّن مين، في مطعم األ، ١٥/٣/٢٠١٤
 بااليمان والتقوىحجر الزاوية لبناء مجتمع أفضل متجّذر 

على مائدة في اإلحتفال وأكثر من مئة شخص التقوا 
، لطعام، وسادت أجواء المحبة واأللفة العائليّة ا

األخوية بطبيعيّــة وعفوية، البعض  سيداتفتفاعلت 
غنى واآلخر رقص، واآلخر تناول أطراف 
الحديث، لكن اإلفتتاحيـّــة كانت بتقديم درع 

أبي  تقديريـّــة لرئيسة األخويـّـة السيدة دنيز مونس
رئاستھا  على  مجمل عطاءاتھا خالل فترات نادر

  المتكررة، وقد حفر عليه بالذھب 

ترأستم األخوية ...  ...  خدمتم الرعية فتفانيتم  
  !لمرات عديدة فتألقتم 

  ً تقديرية الى  كما قّدم المجلس البلدي، درعا
ت األخوية، استلمته السيدة جانيت قازان سيدا

  . بالنيابة عنھنّ 
  

وألنھّن سيدات واجب، قّدمت رئيسة وأعضاء 
األخوية الى المجلس البلدي بشخص رئيسه 

ھـا عند مدخل وضع لوحة فنيّــة قيّــمة، تّم 
  . مكتب الرئيس في القصر البلدي
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 تكريم أخوية الحبل بال دنستكريم أخوية الحبل بال دنس

  : كلمـة الرئيس

  !"أ األنوار يطّل نور وجھك اإللھي عندما تطف"  
  

منذ مئة عام تنادت سيّدات فاضالت من الحازمية إبـّــان الحرب 
أخوية الحبل بال "العالمية األولى، جمعھم نور يسوع إلنشاء 

  ". دنس
مئة عام، أضاء سراجكـــم ليالي الحازمية، بالصالة واألعمال 

  .اإلنسانيـّــة
  .انصھرتم في مختلف مناسبات الرعية
  ... صلــّـيتــم في أحزانـھم فواسيتموھم 

ً ومحبة وحياة  تواجدتــــم في أعيادھم وأفراحھم فأعطيتموھا زخما
 ...  

اجتمعتــــــــم على الخير الذي يأتي من هللا والذي يصنع وجوھاً 
  !  نيّرة 

  وھل أجمل من اللقاء على الصالة وعمل الخير؟
  
  
أنِت أيتھا السيدة الفاضلة، دنيز مونس أبي نادر، تحملين اسم و

  . عائلتين، كل واحدة منھا تنافس األخرى بالعراقة واألصالة
  . أنت قدوة في السيرة والمحبة واإليمان لزميالتـك

  . طبعت فترة وجودك في األخويـّـة بطابع خاص وبحضور مميز
عديدة، فتــألــّــقِت  ترأست األخويـّــة في رعية مار روكس لمرات

 !  
أنت مثال المربيّــة واألم الحاضنـة والمفكرة الحذقة، تعملين مع 
رفيقاتك بصمت فتتركين األصداء ألعمالك، ترتبين أمور األخوية 
بالحكمة حتى توســّع عملك فتخطيت الرئاسة وصرت جزءاً ال 

  .يتجزأ من أخوية الحبل بال دنس
  

االت، وحشدت المؤمنين في الكثير من نظــّـمت العديد من اإلحتف
األحيان فغاصوا في روحانيـّــتـھم، ونحن ال نزال نرى امامنا 
بعض اإلنجازات المميــّزة التي كنت في خضمــّـھـا ال سيما عند 
استقبال ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع، واستقبال الحبر 

طة البطريرك األعظم مار يوحنا بولس الثاني، ومؤخراً استقبال غب
  .مار بشاره بطرس الراعي في زيارته التاريخية لبلدتنا الحبيبة

كّل ھذه النشاطات وسواھا تقومين بھـا بانصھار أخوّي تـام مع 
زميالتك السيدات الفاضالت، رفيقات دربك في ھذه األخوية 

  . المميزة
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 تكريم أخوية الحبل بال دنستكريم أخوية الحبل بال دنس

  

  

لم يكن عملكم لينجح لو لم يرافقكم كھنة قديسون 
د وتوجيه بنات األخوية لما فيه تعاقبوا على ارشا

الصالح العام، نذكر منھم األب الياس خليل  
والمونسينيور طوبيا ابي عاد، واألب حنا ابي 
عاد، رحم هللا من انتقل الى الحياة األبدية وأطال 

  بعمر األحياء، 
أمــّـا األب أنطوان مقصود، فأعماله بادية في 

لى حد الرعية واألخوية والمدرسة الرعائيّة ع
سواء، منذ اثني عشر عاماً، يزرع البذور 

  . الصالحة وال يزال بانتظار موسم الحصاد
ولألب شربل موسى نقول اننـا نعّول كثيراً على 
العمل المميّز الذي تقومون به لجھة تنشئة األجيال 

  . الجديدة
  

 **  
  أخواتي الفاضالت،

أمثالكــم قّل وجوده، أنتم خير خليفات لخير 
  .سلفات

رحم هللا من سبقكــم في حقل الرب وأطال هللا 
  بعمركــم سيداتي الفاضالت 

  بصماتكــم في كل بيت وفي كل دار 
كل ما نتمناه عليكم أن تستمروا في تھيئة عناصر 
براعم في األخوية بغية أن تستمر المسيرة التي 
دامت مئة عام بفضلكم وبفضل من سبقكم وبفضل 

  . من سيأتي بعدكم
  سيبقى في البال وفي القلبتقديركم 

  

  ايــّـھـا األحبــــّـاء، 
اّن مجلس بلديــّـة الحـازميــّـة ومخاتيرھا انبثقوا من 
ارادة أبنـاء الحـازميـّــة، ومن محبتھم ومن ثقتھم، 
وأنتــم غصٌن مثمر في شجرة البلدة، ال بل جذع من 

  جذوعھـا، 
اإلنسـان يجمعنـا وايـّــاكم خط عمل واحد ھو مصلحة 

  . في الحـازميـّـــة
  

أنتم تداعيتم بمحبة المسيح لھذا العمل، ونحن في 
البلديــّـة مع المخاتير يدفعنا الى الشأن العام حبّنـا، ال 
بل عشقنا لبلدتنا الحبيبة الحازمية، واندفاعنـا للخدمة 
ً علــّـمنا اياھا السيد المسيح، ربنا  العامة، وھذه ايضا

ء التـعاون بيننـا مبنياً على أساس والھنا، لذا جـا
  . صلب

  
اّن ھذا التعاون يجعل من الحـازمية بلدة نموذجيـّــة 
كبرت فصارت ايقونة ورمزاً ومثاالً يحتذى به بين 

ن تحقق فيعود بجزئه إ ،البلديات اللبنانية، وكل ذلك
  . األكبر الى دعمكم ومحبتكم لنا وثقتكم بنـا
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 تكريم أخوية الحبل بال دنستكريم أخوية الحبل بال دنس

   السيدة دنيز مونس أبي نادر / كلمة رئيسة األخويــة  
  
  .الحازمية –كلمة شكر وتقدير أتقدم بھا باسمي وباسم اعضاء اخوية الحبل بال دنس في رعية مار روكس " 

  ي المحترمينكلمة شكر لرئيس بلديتنا األستاذ جان األسمر وأعضاء المجلس البلد
  كلمة شكر وفي الشكر امتنان وتقدير لھذه المبادرة الطيبة والتكريم المميز لألخويـّــة

صحيح أّن أخويتنا تحتفل ھذا العام بيوبيلھا المئوي، ولكن لھذا اليوبيل معـاٍن وأبعـاد تعود بنا الى أصـالة 
تعاقبت على مّر الزمن وحافظت على ھذه  وعراقة بلدة الحـازميـّــة لنذكر بالخير والرحمة األجيال التي

  . األخوية في البلدة لنصل اليوم الى ما نحن عليه
  

وكلمة حق تقال أن بلدتنا الحازمية تعيش اليوم عصرھا الذھبي بفضل بلديتھا وعلى رأسھا األستاذ جان الياس 
اإلجتماعية واإلنسانية، رغم عصر ذھبي في اإلزدھـار والعمران، في األمان والتنظيم، في المجاالت . األسمر

  . وأن تتحّدى الظروف وتنجح ھنا تكمن البطولة. ا يمر به بلدنـا من ظروف صعبةم كل
جھودك وتضحياتك، شخصيتك : وأنت أيھــا الرئيس مّمن يقبلون التحدي وينجحون، وقد نجحت وسالحك
ً انسانيتك، خدمة بلدتك وكلھا وظفتھا في  وكفاءتك، صالبتك واندفاعك، عنفوانك وأخالقك وأھمھا جميعا

ً الحـازمية، لترفع شأن   . ستحق بذلك لقب اإلبن البـارفتـويعّمھا اإلزدھـار والطمأنينة،  ھـا عاليا
  . ونحن اليوم نفتخر ونعتز أننا أبناء بلدة الحـازميـّــة

  . حمـاك هللا أيھا الرئيس ووقاك كيد األعداء وشر الحساد وأطال عمرك
، اسمحوا لي أيھا األحباء أن أعايدكم بعيد مار يوسف وأخّص بالتھنئة السيد يوسف جميل في ھذه المناسبة

  ، والرئيس السابق السيد جوزف نمر مونس الذي نكّن له كل محبة، !ينعاد عليك شيخ ... حبيش 
  ينعاد على الجميع بالصحة والعافية... كما أعايد السيدات بعيد األمھات 

مار روكس الحازمية بتقدمة ھذه اللوحة الى  –وأعضاء أخوية الحبل بال دنس  وبالمناسبة تتشرف رئيسة
  . رئيس وأعضاء بلديتنا عربون وفاء وشكر خالص من األخويـــة

  
 "  وعاش لبنان... عاشت الحازمية ... عاشت األخوية ... عشتم 
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 عشاء تكريمي لسيادة المطران بولس مطر عشاء تكريمي لسيادة المطران بولس مطر
وأعضاء مجلس بلدية دعا رئيس 

لجنة الوقف واللجان الرعائية  الحازمية
الى  في كنيسة مارت تقال ومختاري البلدة

لتكريم  Pichetحفل عشاء في مطعم 
يروت المارونية سيادة راعي أبرشية ب

ھم مع المطران بولس مطر، الذي سا
كنيسة مارت تقال بدفعة أولى قيّمة من 

ثمن األرض المنوي شراؤھا لتحويلھا الى 
مواقف لسيارات المصلين الذين يؤّمون 

  الكنيسة

سـادت أجواء رعويّة وعائليـّـة في ھذه السھرة، وقد عزفت جوقة 
ً من األغانوعيلة كنيسة ال ي مارت تقال، بقيادة السيد جو خوري،  بعضا

ً لسيادة المحببة التي أضفت أجواء مميّ  زة، كما قدموا نشيداً خاصا
  .المطران

شكر سيادة المطران البلدية والرعيّة على ما قّدمتـاه، وخّص بالشكر 
رئيس المجلس البلدي على مجھوده الشخصي الذي يبذله من أجل شراء 
العقار، سواء لجھة المبلغ الذي قدمته بلدية الحازمية 

و لجھة اإلتصاالت الفعالة مع المقيمين ) ل ل  ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠(
ً وأوالمستثمرين في الحازمية ل ھذ العقار ھو  نّ تشجيع الھبات، خصوصا

  عمل كموقف للسيارات وحيدة المتبقية التي يمكن أن تستقطعة األرض ال
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 : أبرز ما جاء في كلمة الرئيس 

 عشاء تكريمي لسيادة المطران بولس مطر عشاء تكريمي لسيادة المطران بولس مطر

نجتمع اليوم مستظلين بحمى القديسة تقال، متشبثين 
باإليمان والرجاء، مستشرقين الغد األفضل لھذه الرعية 

  التي عملنا وال نزال على اعالء شأنـھـا، 
  

ً راعينا الحب يب سيادة المطران نجتمع اليوم لنكّرم سويا
بولس مطر، مطران عاصمة لبناننا الحبيب بيروت، 
على مبادرته القيّمة جداً تجاه رعيتنا الحبيبة مارت 

  . تقال
ً لرعية مارت  نشكره الختياره األب جورج بدر كاھنا
تقال، وھو اختيار كان له الوقع المميّز على أبناء 

يكيّة الرعية لما عـُـرف به األب جورج بدر من دينام
قّل نظيرھا، ومن روح مسيحيّة متسامحة، محببة الى 

  . قلوب المؤمنين
  

ً لكاھن الرعية،  ً إلختياره مساعداً شابا األب وثانيا
يعمل على استكمال النھضة الشبابية اغناطيوس الحلو، 

التي نحن بأمس الحاجة اليھا، وھنا ال بد لي أن أتمنى 
  . ازمية الحبيبةعليه العطاء بالقلب والروح والعقل للح

  
  سيادة المطران السامي االحترام،     

اننـا اذ نشكر مبادرتكم الكريمة المتمثلة بتقديم قرض 
لرعية مارت تقال بقيمة مليون دوالر، إال أننا نطمع 

ھذا المبلغ كھبة للرعية، كي تستطيع،  بكرمكم لتقديم
وبعد اكمال تسديد الثمن، المباشرة الفعلية  بتنفيذ ھذا 

لمشروع ليعطي النتائج المرجوة في أقرب وقت ا
ً وأنـّـھـا قطعة األرض الوحيدة  ممكن، خصوصا

نيسة، ونحن الك التي يمكن ان تـُستعمل لصالح المتبقية
نعرف كرمكم وتشبثـكم باألصالة وباألرض، فأنتم يا 

وأنا  .سيادة المطران تشتھرون بعطائكم وبنبل أخالقكم
اسبة، الى تسمية ھذا أدعو الليلة، وفي ھذه المن

مشروع "المشروع اإلنمائي على اسم سيادتكم ليصبح 
  " المطران بولس مطر الرعائي

  حضرة األب جورج بدر العزيز، 
استلمتم أمور الرعية من أنتم خير خلف لخير سلف، فقد 

المونسينيور طوبيا ابي عاد الذي عرف بإنجازاته وقد كان لي 
شرف العمل معه لمدة تزيد عن ثالثة عقود سواء في لجنة 
وقف مار روكس ولجنة وقف مارت تقال والمشروع الرعائي 
وغيرھا من المشاريع التي أكسبت ھذه الرعية الحبيبة رونقاً 

  . وتميّزاً قّل نظيرھما
وھا أنتم اليوم تكملون المسيرة، بخطى ثابتة وعزم وتصميم 
على االستمرار في اعالء شأن الرعية وخدمة المؤمنين فيھا 

  .والعمل الدؤوب على اعادة استقطاب البعيدين عنھا
  

لكن الوصول الى النتيجة ... الجھد كبير ... التعب كثير 
تاري البلدة المرجوة أكيد معكم، كيف ال والمجلس البلدي ومخ

الى جانبكم في كل ما تقومون به لمصلحة ھذه الرعية الحبيبة 
  . من نشاطات ومشاريع

  
  سيادة المطران، 

اننا نعيش عصراً من اإلضطرابات التي تحيط بلبناننا وتحبط 
عزيمتنا أحياناً، ولكننا باإليمان والتسمـّـك باألمل والرجـاء، 

أبواب الجحيم لن "من بأن نحن على ثقة أننـا سنغلبھا ألننـا نؤ
  على مسيحيي ھذا الشرق، " تقوى

ً الى جانبنا، تحرس رعيتنا  نؤمن بأّن مارت تقال ستبقى دوما
ومدينتنا الحبيبة الحـازميـّـــة لتبقى منارة لبلدات ساحل المتن 

  ! الجنوبي، ومدينة متجذرة بالعراقة ومجبولة بالتطور
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 لقاء مع طالب مدرسة الدليفرانـدلقاء مع طالب مدرسة الدليفرانـد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ضمن اطـار مشاريع عملھم 
اإلجتماعيّـــة والثقافيــّـة، 

وليتعّرفوا أكثر على البلدات 
والمدن اللبنانية، زار طالب 

مدرسة الدليفراند بلدية 
ية، حيث التقوا برئيس الحازم

لبلدي السيد جـان المجلس ا
طرحوا عليه الياس األسمر و

مجموعة كبيرة  من األسئلة 
الشخصية والعمليّة ليتعرفوا 
 على كيفية إدارة المنطقة

رافق الطالب في جولتھم على القصر 
البلدي، اساتذتھم، ونذكر منھم 

السيدة آني ايلي الغاوي، وعن البلدية 
  السيدة ريما ھوفل بربريان 

محطـة في منزل  كما كانت للطالب
المختار ايلي الغاوي الذي روى لھم 
عن تاريخ الحازمية القديمة وكيف 
تطّورت حتى أصبحت على ما ھي 

  .عليه اليوم
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 لقاء مع طالب مدرسة الدليفرانـدلقاء مع طالب مدرسة الدليفرانـد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أبـــــــــرز مـا جـاء في اللقــــــــــــــــاء 

 

أعّد الطالب أسئلتھم، ودون أي 
خجل طرحوھا على الرئيس الذي 
كان متجاوباً معھم، وأعطاھم مثاالً 

 للقائد الحكيم واألب الصالح

ما مدى اھتمامكم في بلدية . راء ھي مرآة لثقافة كل مدينةالبيئة الخض
الحازمية بالشأن البيئي؟ وھل خصصتم مساحة خضراء لتكون حديقة 

 عامة؟ 
 تحويل الفسحات الكائنة تحت الجسور الى حدائق عامـّــة  −
 عب رياضيتحويل األمالك البلدية على ضفاف نھر بيروت الى مل −
ة حعامة على مساالى حديقة  قة لھااألرض المالص يتم دراسة تحويل −

 م م   ١٠.٠٠٠
 اإلھتمام بالتشجير في مختلف شوارع ومستديرات البلدة  −
 . اعتماد شجرة الزيتون شعاراً للبلدة −

في ظل التطورات األمنية الحاصلة في البلد، ما ھي اإلجراءات التي 
 اتخذتموھا في سبيل المحافظة على أمن وسالمة المواطنين؟ 

) الشرطة والحراس(عزيز دور األجھزة األمنية في البلدية تقعيل وت −
 . من خالل التدريبات وزيادة العديد

انشاء غرفة المراقبة في القصر البلدي وزرع كاميرات للمراقبة في  −
كاميرا ويتم التحضير لتلزيم  ٤٥انتھى القسم األول (مختلف شوارع البلدة 

  )المرحلة الثانية

اذا التقيتم احد زوار المنطقة وسألكم من 
 بم تجيبون؟ " جان األسمر"ھو 

 رجل عصامي يحب بلده ومدينته 

 

 اختصر الحازمية بكلمة 

 عراقة وتطور 
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 ل مشروع الغدل مشروع الغدالطفالطف/  /  ورشة عمل ورشة عمل
دعت الھيئة الوطنية للطفل اللبناني بشخص رئيسة 
فرع الحازمية السيدة سيلفيا دعيبس، الى ورشة 
، عمل لطالب المدارس في الحازمية والجوار

  ) ٢١/٣/٢٠١٤(وذلك لمناسبة عيد الطفل العالمي 

برعاية رئيس مجلس بلدية  جاء ھذا الحدث
الحازمية السيد جان الياس األسمر وباشراف 
المدبر العام في رھبنة المرسلين اللبنانية األب 
فادي تابت، وبحضور حشد كبير من اإلعالميين 

 –ووجوه المجتمع نذكر منھم الدكتورة نور سلمان 
الممثلة والكاتبة لورا  –اإلعالمي روبير فرنجيه 

رئيسة جمعية بيروت (مي الخليل السيدة  –خباز 
  ) ماراتون

 . وقد كان الفتاً حضور معالي وزير الشؤون اإلجتماعية ممثالً برئيسة المجلس األعلى للطفولة السيدة ريتا كرم 

  :مت ورشة العمل الى اربع محاورسّ ق

  الحرب واإلرھاب  ˗
  التطور التكنولوجي واإلعالم  ˗
  التعنيف األسري وأزمات السير  ˗
  . اإلقتصاديةالظروف  ˗

  

شارك الطالب الذين بلغ عددھم نحو مئتي طالب، 
اساتذة من مختلف قطاعات المجتمع المدني نذكر منھم 

االعالمية غادة ابو عضل  –االعالمي شادي معلوف 
 –الصحافي روي ابو زيد  –الكاتبة كلود صليبا  –

األستاذ في طب النفس ايلي  –الكابتن ميشال مطران 
 .أدارت الندوة اإلعالمية روال ابو زيدابو مفلح، وقد 

في ختام ، بمشاركة الطالب، تال األب فادي تابتو
المؤتمر التوصيات التي نتجت عن ورشة العمل، 

  . والتي تعتبر نقطة اإلنطالق نحو غد أفضل
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 ل مشروع الغدل مشروع الغدالطفالطف/  /  ورشة عمل ورشة عمل

تجاوب الجسم اإلعالمي والثقافي مع ھذه الورشة، مشيداً بأھميـتھـا، 
خصوصاً وأنــّھا المرة األولى التي يصار الى ابراز دور شباب 

في ابداء وجھة نظرھم نحو كيفيّـة تحسين ) رجاالت المستقبل(اليوم 
أداء األھل والمجتمع للوصول الى ما يرونه مناسباً لتحقيق مجتمع 

  . ي الغد القريبأفضل ف
تـّم توزيع شھادات على كّل من شارك في ورشة العمل ھذه، وقد 

طالب المشاركون فيھا أن تكون نقطة انطالق الى مشاريع أكبر في 
المستقبل يصار الى التنسيق خاللھا مع المؤسسات المدنية كافة 
والمدارس على نطاق الوطن ليصل الصوت الى أكبر شريحة 

  . ّول  الى أعمال ملموسةممكنة، عساه يتح
  

  :  أبرز ما ورد في التوصيات 
 المطالبة بخط ساخن للتدخل السريع في حال التعنيف األسري  ˗
 تكثيف دور المدارس في التوعية ليس فقط في التعليم  ˗
 سنة  ١٦الزامية التعليم لغاية عمر  ˗
 عدم اتباع الطائفية ومحاربة التزلف والفقر  ˗
 ونشر التوعية الدينية وليس الثقافة اإلجرامية باسم الدين فھم الدين بطريقة صحيحة  ˗
 نشر الوعي عند األھل  ˗
 .تشجيع و دعم االعالم الرسمي ليكون اعالماً وطنياً عن حق يتوجه لكل لبنان و كل اللبنانيين ˗
لمجتمع عدم مساھمة المواد االعالمية في إذكاء مشاعر المذھبية و الطائفية و التعصب المنتشرة اساساً في ا ˗

  .اللبناني 
   .مراعاة الشرائح العمرية التي تتوجه اليھا الوسيلة االعالمية في برامجھا بحسب توقيت البث ˗
   .اإلضاءة على االخبار و االحداث و النشاطات اإليجابية التي تجري في البلد و ليس فقط على السلبيات ˗
ً  دعم االنجازات التي يقوم بھا اللبنانيون في لبنان و الخارج ˗   .و اإلضاءة عليھا إعالميا
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  مناسبات مختلفةمناسبات مختلفة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

دعا دولة الرئيس 
 ميشال المر سالمھند

الى حفل غداء في 
دارته تكريماً لمعالي 

وزير الداخلية 
  والبلديات األستاذ

  .نھاد المشنوق 

ضّم لقاء العمل مع دولة 
الرئيس العماد ميشال 

  : عون

رئيس وأعضاء مجلس 
بلدية الحازمية  
  ومختاري البلدة 

رئيس واعضاء لجنة 
التيار الوطني الحر في 

  الحازمية 

  وبعض الفعاليات
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  مناسبات مختلفةمناسبات مختلفة
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  مناسبات مختلفةمناسبات مختلفة
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 الحازمية الحازمية ––الجمعية الخيرية للسيدات الجمعية الخيرية للسيدات

الحازمية، برئاسة  –أقامت الجمعية الخيرية للسيدات 
  السيدة سيمون عيراني، حفلھا السنوي في

 La Marina يث حضره حشد من سيدات الضبيه، ح
المجتمع اللبناني عموماً، والحازمية خصوصاً، وقد تميّزت 

  األجواء بالحضور الراقي 

  : وقد ألقت رئيسة الجمعية الكلمة التالية

، مجموعة من سيدات الحـازمية لعمل ١٩٦٩تـداعينـا عام 
  . الخير العام، فلم ينضب قلبنـا عن الخفقان

  . كبرت بلدتنا وتطّورت فتطّور عملنـا
جـاھدنـا على طريقتنا أيّــام الحرب اللبنانية الصعبة، فكنـا 

  . اليد التي تبلسم الجراح
كنـّــا والزلنـا نحضن اليتيم، نكفكف دموع األرملة، نعانق 
المريض ونطبب بالمحبة وبالمساعدات العينيّـــة 

  .والماديّـــة
  

نيّف واربعة عقود مضت على تأسيس جمعيتنـا، نستذكر 
المرشد الروحي األول األب الياس خليل، الذي خاللھـا 

أطلق فكرة تأسيس ھذه الجمعية، وكّل من سبقنـا، وندعو 
بالصحة وطول العمر للمرشد الحالي المونسينيور طوبيا 
ابي عاد،  ولكّل السيدات اللواتي تبذلن من أنفسھن وتعطين 
دون منـّــة لتبقى جمعيتـنا، الجمعية الخيرية للسيدات 

ً باإليمان الحازم ً مجبوالً بالمحبة مرصعا ية، تجمعــّــا
  . يفيض بالعطـاء

  
أنتـم تعرفون نشاطاتنـا وأعرف أنكم تقدرونـھـا، ولكن 

  : اسمحوا لي بتعداد البعض منھـا
  

العائالت التي تمر بضائقة اقتصادية واجتماعية على  :أوالً
سبيل المثال العجزة، اليتيم الذي تسعى والدته إليجاد عمل الئق 
لتبقيه تحت جناحھا، المعاقين الذين يالزمون بيوتھم وغيرھم 

  . الكثير
اً مبلغاً إجمالياً تتنوع مساعداتنا لھم بين تقديمات مادية تبلغ سنوي

ً عند دخول أحد  نحو أربعين مليون ليرة، وأكثر، خصوصا
  أفراد ھذه العائالت إلى المستشفى، 

  . وبين تقديمات عينية من مواد غذائية وإعانات مختلفة
  

 ً ألننا نؤمن بضرورة العلم وبأھمية المعرفة، نمد يد   :ثانيا
وفقاً  العون والمساعدة إلى بعض تالميذ مدرسة مار روكز

ً كبيراً من أقساطھم  للحاجات اإلجتماعية، فتقدم جمعيتنا قسما
 ً   .يصل إلى نحو عشرة ماليين ليرة لبنانية سنويا

  
ة ضاً بدعم اإلدارة والھيئة التعليولم نكتف بھذا القدر، بل نھتم أي

  . معنوياً وعينياً وبصيانة مبنى المدرسة عند الحاجة
 أصدقـائي األحبـاء، 

من كلمة شكر وتقدير للمجلس البلدي، الذي لي وھنا ال بد 
شرف اإلنضواء تحت رايته برئاسة األخ والصديق جان الياس 
األسمر الذي ال يبخل بدعم الجمعية وكل محتاج مادياً ومعنوياً، 

  !فأنتم يا حضرة الرئيس اب الحازمية بامتياز
  نستمر بدعمكم وبجھودكم الدؤوبة، 

  بكم نفتخر، 
  افظة على الكرامات والعائالت ومعكم نعمل للمح

  معاً نجحنا طوال ھذه السنوات، 
  وننجح ... ونستمر ... سوف نبقى ... ومعاً 

 



 

  الحازمية ٢٠:ص١/٢٠١٤الفصل–مجلة

 

  منـــّــا وفيـنـــامنـــّــا وفيـنـــا

  بقلم المختار ايلي الغـاويبقلم المختار ايلي الغـاوي  

 –صورة تجمع فؤاد ابو خليل 
جرمانوس  –طانيوس ابو خليل 

عبدو ابو ملھب  –ابو خليل 
 يلوبعض من أفراد عائلة ابو خل

  ماروني/  ٥ –و خليل ل أبآ
  

، من ١٩٢٠أتت عائلة ابو خليل الى الحازمية بداية عام 
  . بلدة بدادون، لقربھا من العاصمة ولتوفــّر العمل فيھا

  
متأھل من السيدة فلومينا سليمان كنعان  توفيق ابو خليل 
 –فؤاد  –ميشال  –الياس  –جرجس : وله خمسة ابناء

  جوزف 
  

متأھل من السيدة منصورة  ١٩٢٢مواليد عام  جرجس
  . اسعد ابو خليل وله ابنة واحدة

متأھل من ملكة عزيز بو كنعان  ١٩٢٤مواليد عام الياس 
  . وله ابنة واحدة

متأھل من السيدة حال بولس  ١٩٢٥مواليد عام  ميشال
متزوج من السيدة  توفيقواكد وله اربع بنات وابن وحيد 

  .ة، وله صبي واحد وثالث بناتمتيلد فواز ابنة البلد
متأھل من السيدة ماري اسعد طنوس  ١٩٢٧مواليد  فؤاد

  .وله تسع بنات
متأھل من السيدة نجمة خيرهللا  ١٩٣٣مواليد عام  جوزف

  . وله ولدان

  و خليل آل أب
  

الى  ١٨٨٩المولود عام  طانيوس يوسف بو خليل جاء 
الحازمية بداية القرن التاسع عشر، متزّوج من مريم بولس 

موريس  –ايلي  –جورج  –عبدو : بو خليل وله ستة ابناء 
  ريمون وجميعھم متزوجون ولھم أوالد  –

  ادمون عازب 
  

   *  *   *  
  

   ٥٩   -آل أبو ملھب  
  

   ١٩٣٠الى الحازمية بداية عام  عبدو ابو ملھب جاء 
، " أبو ملھب"عمل في حقل التجارة وفتح ميني ماركت 

 اميلمتزّوج من السيدة فيكا ابي خليل وله ابن وحيد 
  . وبنـات

متزّوج من الھام ابو ملھب وله ولد  اميل عبدو ابو ملھب 
  .وثالث بنات عبدو واحد 

  
  



 

  الحازمية ٢١:ص١/٢٠١٤الفصل–مجلة

 

 

 

    

 النفقات   النفقات    --التقرير المالي  التقرير المالي  

 ١٦٣.٧٤٣.٠٠٠ رواتب الموظفين
 ٧٦.٢٤١.٠٠٠ اجور االجراء

المكافآت والتعويضات 
 ٧٤.٩٨٥.٠٠٠ والتقديمات المختلفة

 ٣.٨٤٣.٠٠٠ اللوازم
بدالت االيجار والخدمات 

 ٩.٩٢٤.٠٠٠ المشتركة

المخابرات الھاتفية والبريد 
 ٣.٩٤٤.٠٠٠ والبرق

 ١.٦١٣.٠٠٠ ارية اخرىنفقات اد
 ٤٨.٨٩٤.٠٠٠ التجھيزات

 ١٥.٦٥٥.٠٠٠ صيانة التجھيزات واالليات
 ٢.٧٦٩.٠٠٠ المفروشات

 ١٢.٧٠١.٠٠٠ النظافة العامة
 ١.٩٨٠.٠٠٠ صيانة المباني

 ١.١٥٥.٠٠٠ مكافحة الحشرات
 ٣.٣٣٠.٠٠٠ لوازم التنظيفات

 ٢١.٤٧٤.٠٠٠ المحروقات
 ٢.٦٠٠.٠٠٠ بدالت استھالك الكھرباء

 ٤.٠٥١.٠٠٠ بدالت اشتراك المياه
 ٣٥.٨٧٧.٠٠٠ صيانة الطرق العامة

 

 ٤.١٢٥.٠٠٠ صيانة شبكات االنارة العامة
 ٤٩٢.٧٥٤.٠٠٠ إنشاء المباني

إنشاء الطرق العامة 
 ٣٩.٥١٧.٠٠٠ واالرصفة واالقنية

 ٢٥.٧٨٥.٠٠٠ المالعب والمسابحإنشاء
 ٤.١٢٦.٠٠٠ نفقات الدروس

 ١٤.٢٥٠.٠٠٠ مساعدات المعوزين
 ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ مساعدات االوقاف الخيرية

المساھمة في النشاطات 
 ١.٠٠٠.٠٠٠ االجتماعية

 ٢.١٠٨.٠٠٠ االستقباالت
 ١٨.٧٢٩.٠٠٠ االحتفاالت والمھرجانات
رسم الدعاوى واالحكام 

ب والمصالحات واتعا
 المحاماة

١١٠.٠٠٠ 

 ٢.٤٧٠.٠٠٠ نفقات التأمين
المصاريف االخرى غير 

 ٤.٩٩٦.٠٠٠ الملحوظة

 ١.١١٩.٧٤٩.٠٠٠ المجموع



 

  الحازمية ٢٢:ص١/٢٠١٤الفصل–مجلة

 

 الواردات الواردات: : التقرير المالي التقرير المالي 

أحد عشر (ل ل    ١١.١٤٤.٦٨٩.٣٧٣مبلغاً وقدره  ٣١/٣/٢٠١٤بلغ  رصيد بلدية الحازمية لدى مصرف لبنان كما في 
 )واربعون مليون وستمائة وتسعة وثمانون الف وثالثمائة وثالثة وسبعون ليرة لبنانيةمليار  ومئة واربعة 

 ٥٣.١٦٦.٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية سكن
 ١٦٥.٣٥٢.٠٠٠ رسم على القيمة التأجيرية ، غير سكن

 ٥٤.٠٥٤.٠٠٠ رسم صيانة المجارير واالرصفة
 ٤.٤٣٥.٠٠٠ رسم خاص على تجارة المواد القابلة لالشتعال واالنفجار

 ٢٧٦.٠٠٠ رسم الترخيص لالعالن الدائم والمؤقت
 ١٣٠.٠٤٤.٠٠٠ رسم الترخيص بالبناء

 ٦.٥٠٦.٠٠٠ رسم استعمال االمالك والمنشآت العامة للبلدية
 ١٣.٠٠٩.٠٠٠ لصالح التجھيزات%  ١٠رسم إنفاق في وجوه محددة 

 ٢٠.٠٠٠ رسم تصوينة
 ١٠.٠٠٠ رسم الترميم

 ٦.٢٩١.٠٠٠ ةرسم إنشاء مجارير وارصف
 ٢.٣٢٣.٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن الدائم

 ٣.٠٧٢.٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن المؤقت
 ٢٦٠.٠٠٠ رسم االستثمار الشغال االمالك العمومية البلدية

 ١.٥٠٠.٠٠٠ رسم االستثمار لمحالت ومحطات المحروقات السائلة
 ٢٩٢.٠٠٠ رسم اعطاء البيانات واالفادات والدروس الفنية

 ٤١.٥١٨.٠٠٠ الغرامات 
 ٥٧٣.٠٠٠ رسم التعمير مع غرامة التأخير
 ٣.٢٠٤.٠٠٠ ثمن دفتر شروط / محسومات الصرف من الخدمة 

 ٤٨٥.٩٠٥.٠٠٠ المجموع



 

  الحازمية ١٢:ص٣/٢٠١٣الفصل–مجلة

  جدول المعامالت اإلدارية

 

 

 

  

 

  ) ٢٠١٤/  ١الفصل (  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الصـــــــــــــــــــــــادرة
  المجموع  ٣/٢٠١٤  ٢/٢٠١٤  ١/٢٠١٤  

  ٥  ١  ٢  ٢  محضر جلسة مجلس بلدي
  ٧٤  ١٠  ٢٣  ٤١  قرارات مجلس بلدي

  ١٣  ٥  ٢  ٦  قرارات ادارية
  ٣٢  ٧  ١٢  ١٣  معامالت صادرة الى الدوائر الرسمية 

  مخـــتــــلـــــــــــــــــــــــف
 –تعاميم  –رسائل شكر  –دعوات  –طلبات 

  ٦٨  ٢٢  ١٨  ٢٨  اعالنات –مراسالت  –انذارات 

  ) ٢٠١٤/ ١الفصل (  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الــــــــــــــــواردة
  المجموع  ٣/٢٠١٤  ٢/٢٠١٤  ١/٢٠١٤  

  ٤٦٢  ١٢٩  ١٨٢  ١٥١  منجزة ومسلـّــمة: واطنين معامالت الم
  ٥  ٣  -  ٢  قيد اإلنجاز: معامالت المواطنين

  -  -  -  -  رخص بناء
  ٤  ١    ٣  رخص إسكان

  ٥٨  ٤٦  ١٢  -  طلبات مساعدات اجتماعية
  ٤٥  ٢٤  ١٠  ١١  تعاميم واردة من الوزارات

  مـــــــــختــلــــــــــــــف 
 –مأذونيات  –مراسالت  –عرض اسعار 

  ١٨١  ٦١  ٥٣  ٦٧  شكاوى وغيره–اعتراضات 

  عائلة  ١١=  عدد العائالت التي قدمت لھا مساعدات اجتماعية  

  ل ل    ٤٢.٠٠٠.٠٠٠=   قيمة المساعدات اإلفرادية   

  

  ل ل   ٨.٠٠٠.٠٠٠ات انسانية بلغت  المساعدات التي قدمت الى جمعي

 المحرر جوزف النبي متوسطاً فريق العمل اإلداري ل ل    ٢٥.٠٠٠.٠٠٠المساعدات التي قّدمت الى رعايا البلدة بلغت  

كركور كريكوريان –جوني سنونو  –ايلي الغاوي  –ريتا لمع    



 

  الحازمية ٢٤:ص١/٢٠١٤الفصل–مجلة

  

  القيمة  توصيف التعھد  المتعھد القرار  التاريخ الجلسة

١٣/٢/٢٠١٤  ٣  

  ل ل   ١٩.٩١٢.٠٠٠  انشاء تصوينة للحديقة الكائنة في محيط منطقة سنا  ايلي ابي خليل  ٤٢

  قزحيا التكلي  ٤٣
حفر وتمديد قسطل لتصريف مياه األمطار في منطقة نيو 

  ل ل    ١٩.٩٢٧.٠٠٠  مارت تقال

٤٤  Maps S.A.R.L.  ل ل    ١٩.٨٠٠.٠٠٠  درس اإلنحدارات للعقارات غير المبنية  

٢٥/٢/٢٠١٤  ٤  

  ل ل     ١٩.٩٥٠.٠٠٠  تشحيل األشجار ضمن نطاق بلدية الحـازمية ادمون شاھين  ٥٣

  ل ل    ١٩.٩٧٢.٠٠٠  نيع شبك حديد وعواميد لزوم حديقة عامةتص  عقيل نعمان  ٥٤

٥٥  
مؤسسة بولس 

  ل ل     ١٩.٥٩٠.٠٠٠  رفع حائط في نيو مارت تقال  محسن التوالني 

  ل ل      ١٨.٠٠٠.٠٠٠  تركيب خيمة ھنغـار في الملعب   قزحيــا التـكلي  ٥٦

٦٢  ١٣/٣/٢٠١٤  ٥  Promo Plus   ل ل      ١٠.٨٦٠.٠٠٠  شبك نايلون للملعب البلدي  

   

 

 

 

 

 

 ت تأھم التلزيمــــــات والقراراأھم التلزيمــــــات والقرارا



 

  الحازمية ٢٥:ص١/٢٠١٤الفصل–مجلة

   ٢٠١٤ولغاية نھاية الفصل األول  ٢٠١١ملخص عن تقارير مراقب الرسوم من العام 

تقرير متعلق بالتخمين الجديد بالتنسيق مع رئيس لجنة التخمين وأعضاء  ٦٠٠انجاز  •
 اللجنة وفقاً لألصول 

 
دعوة الى المواطنين تفيد بالتقدم الى البلدية لطلب افادات اشغال عن   ١.٠٠٠توجيه  •

 . وتأمين كافة المستندات الالزمة أقسامھم
 

انذار شخصي الى المكلفين الذين لم يسّددوا الرسوم البلدية المستحقة عليھم  ٥٠٠توجيه  •
  ٦٠/٨٨من المرسوم  ١١٣عمالً بالمادة 

 
 باألرقـــــــــــــــــــــــام  •

 الرسوم على القيمة التأجيرية ورسوم األرصفة والمجارير  −
 ل ل   ٢.٨٣١.٣٦٧.٠٠٠    =    ٢٠١١العام  
 ل ل   ٢.٦٩٥.٧٤٢.٠٠٠    =    ٢٠١٢العام  
 ل ل   ٦.٢٩٣.٩١٥.٠٠٠    =    ٢٠١٣العام  

 
الرسوم على القيمة التأجيريّـــة ورسوم األرصفة والمجارير في مجمع سيتي  −

 ل ل   ٣.٣٩٥.٧٩٥.٠٠٠    =    ٢٠١٣سنتر للعـام 

  

   ٢٠١٤الفصل األول من العام / تقرير مكتب الجباة  

  ل ل    ٤٨٥.٩٠٥.٠٠٠    =    مجموع الرسوم المستوفاة 

  مقسمة على الشكل التالي  

  ل ل   ١٧٨.٥١٠.٠٠٠    =      مبالغ نقدية  

 ل ل   ٣٠٧.٣٩٥.٠٠٠    =  مستوفاة بموجب شيكات  

  الجبـاة والرسوم   الجبـاة والرسوم   



 

  الحازمية ٢٦:ص١/٢٠١٤الفصل–مجلة

 

 توضيح العنونة في شوارع الحازميةتوضيح العنونة في شوارع الحازمية



 

  الحازمية ٢٧:ص١/٢٠١٤الفصل–مجلة

في دوائر  بـادر الى تسجيل ايجارك فوراً 
ستحصال على التصاريح البلديـّــة، والى اإل

  الالزمة بإشغال أو شغور عقارك 

ّ لتض   !ـــك من حــــقــ

 !!حقوق وواجبات المواطن حقوق وواجبات المواطن

  
 )منزل أو متجر(ال تقم بأي عمل في عقارك  

 دون اإلستحصال على الترخيص الالزم من البلدية
 كي ال تتعّرض الى مالحقة 

 

  
  انـجز معامالتك بشكل قانوني 

 !ال تشجـّــع الموظف على الرشوة 
 

  
  في حال وجود أي شكوى أو اعتراض 

ال تترّدد باإلتصال برئيس المجلس البلدي أو بأّي من 
  اء السادة األعض

 !والحل سيكون بيدك 
 



 

  الحازمية ٢٨:ص١/٢٠١٤الفصل–مجلة

 أشغـالـُـنــــــــــــــــــــــــاأشغـالـُـنــــــــــــــــــــــــا

  قساطل مياه الشفة ضمن نطاق البلدة ل صيانة دورية 
  علماً بأنھا ليست من مسؤولية البلدية

 نيو مارت  تقال   :في الصورة 

صيانة دورية وشاملة لقطاعات تصريف مياه 
األمطار ضمن نطاق البلدة، مما أبعد شبح 

 الغرق عن طرقاتنا خالل فصل الشتاء 

  حفر ورفع الريكارات الى مستوى الزفت 

 شارع كامل األسعد  :في الصورة 
 ة على الرصيف جنب شركة صحــة زيادة قطع

من أجل الحفاظ على البيئة، منعت بلدية الحازمية 
استعمال الجور الصحية، )٢٠٠٠منذ اوائل العام (

وبالتالي أصبح لزاماً على جميع األبنية وصل 
 قساطل لتصريف المياه اآلثنة بالشبكة العامة



 

  الحازمية ٢٩:ص١/٢٠١٤الفصل–مجلة

 أشغـالـُـنــــــــــــــــــــــــاأشغـالـُـنــــــــــــــــــــــــا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بانتظار اإلجراءات اإلدارية الروتينية لتنفيذ مناقصة التزفيت الشامل لطرقات البلدة يصار الى 
  ترقيع الجور الموجودة حالياً، لتبقى طرقات الحازمية بحالة جيدة

 ب تلفزيون لبنانجن   *  مستديرة جورج الفغالي   :في الصورة 

  .انشاء أرصفة حيث امكن

 جنب تلفزيون لبنان  :في الصورة 

انشاء حواجز وسطيـّـة لفصل الطرقات بين 
ً (خطين    )ذھاباً وايابا

 طريق البيشيه  :في الصورة 



 

  الحازمية ٣٠:ص١/٢٠١٤الفصل–مجلة

 أشغـالـُـنــــــــــــــــــــــــاأشغـالـُـنــــــــــــــــــــــــا

 

حّولنـا الفسحات الكائنة ... ألّن البيئة من أولوياتنا 
تحت الجسور، وتحديداً جسر الشفروليه الى مساحة 

  . خضراء لتستقبل زّوار البلدة وأبناءھا

الجدران ويمنع تساقط التربة، الشوتكريت يدعــّـم 
لكن زراعة الورود الى جانبھا يعطي انطباعاً مميّزاً 

السد  –القناطر  –وجميالً لطريق نيو مارت تقال 
  !ويحافظ على طبيعة ھذه المنطقة الخضراء



 

  الحازمية ٣١:ص١/٢٠١٤الفصل–مجلة

- 

 !!قداسة عبرت الحـازميـّـــــــــــــــــــــــــةقداسة عبرت الحـازميـّـــــــــــــــــــــــــة

  !!أرض القديسين أرض القديسين ::لبنانلبنان

  باركنـا يا باركنـا يا 
  مار يوحنــا بولسمار يوحنــا بولس

كما باركت أرض كما باركت أرض 
الحازمية يوم وطأتھا الحازمية يوم وطأتھا 

  !!  ١٩٩٧١٩٩٧عام عام 



 


