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  المطلــــــــــــــــع 

  موطــــٌن غــــالي عليَّ             إكبَري يا نفسي ليَ  

  وجھــُــه رســــٌم تـحـاّل            رمُزه مجٌد تـعـــــاّل 

  في سمـــاِء  الحـازميـّة            عّزهُ نــوٌر تجـلـــّـى 

  الدور األّول

  ـــــاَء في قنـاِطرك اللـقــ            منِھـُل التـاريخ شاءَ  

  من قنـاة ِ الحـازميـّـــــة            فروى بيروَت مـــاءَ  

  يـــــــا حـازميــّــــــة

  

  الدور الـثــاني

  نحــَو بيروَت وبـــــاقي              ِمعبٌَر فيـه التـالقـي 

  أرضـِك يـا حـازميــّــــة            يقِصُد منه رفـــاقي 

  يـــــــا حـازميــّــــــة

  نشيد بلدة الحـازميــّـــة
  ٢٩/١٠/٢٠١٠تاريخ  ١٣٨قرار مجلس بلدي رقم 

  ناصر مخولالفنان :     كلمات وألحان 
  ٢٣/٧/٢٠١١ھرجان صيف الحازمية  للمرة األولى في مھذا المقطع بـُـث ّ 

  لكامل النشيد مع علم البلدة وشعارھا  CDسوف تقوم بلدية الحازمية بتزويدكم بـ

 ٢٠١١ - إنتاج بلدية الحازمية 
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  نشاطات الرئاسة  ألول الباب ا
  ٣ص   الفھرس
   ٥ – ٤ص   اإلفتتاحيّة

  ٦ص   لحظات ال تُنسى بقلم إلھام فريحه
  ١٤ – ٧ص    ٢٠١١صيف : مھرجان الحازمية 

  ١٥ص   ما بعد المھرجان
  نشاطات  البلدية  الباب الثاني 

  ١٦ص   الشرطة والحراس
   ١٧ص   أھم التلزيمات

   ١٩ – ١٨ص  التقرير المالي 
   ٢٠ص   تقرير اإلداريال

  Mondanité  الباب الثالث
  ٢١ص   نفخر بك: سيلفيا دعيبس 

  ٢٢ص   عيد مار الياس
  ٢٣ص   مناسبات مختلفة 

  ٢٤ص   منا وفينا بقلم المختار ايلي الغاوي
  أھم األشغال   الباب الرابع
  ٢٦ – ٢٥ص   تزفيت

  ٢٧ص   صيانة وتنظيف: القطاعات 
  ٢٨ ص  أولويّة: البنى التحتية 

  ٢٩ص  أشغال مختلفة 
  ٣٠ص   المرحلة األولى: صيانة األرصفة

  ٣١ص    تشجير 

: فكرة  
رئيس مجلس بلدية الحازمية    

  جان الياس األسمرجان الياس األسمر

 إعداد وتنفيذ 

حرب حرب . . روي جروي ج   

  يذ وطبع ھذا التقريرلكل من ساھم في جميع األعمال بغية تنف   شكـــــــــــــراً 
 اإلعالمية ماغي سفر  &             السيد جورج مھنــــــا

 موقع بلدّيــــة الحازمية على صفحة اإلنترنت 
wwwwww..hhaazzmmiieehh..ggoovv..llbb  

archiveroy@gmail.com    
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 !الحازميةإنـھـا مدينتنا ... عراقة وتطّور ... تراث  و فنٌ 

إنھا ... ضحكات أطفال ومباسم كبار ...  جمھور غفير...  صحافة وإعالم وأنوار ساطعة 
  ! لحازميّــــةاإحتفاالتنا ونشاطات بلديـّــتكم 

 
، خالل زيارة شكر كان يقوم بھا المجلس البلدي الى عميدة دار الصياد  السيدة ٢٠١٠أوائل آب 

 حققنا حلمنا األول ٢٠١٠أيلول  ٤يل ل. الھام فريحه، تداولنا معھا فكرة إقامة مھرجان الحازمية
ملعب دير ن ة مھرجاناتنا ملبدعم مباشر وبرعاية من عميدة الدار ، وافتتحنا سلس
  . المخيتاريست، الشاھد على لقاءاتنا العائليّة ذات المستوى الراقي

دار آل فريحه الكرام شامخة وأبية دائماً وابداً  ،الدعم ألن دار الصيادوتواصل اإلصرار  استمرّ 
ورابضة في قلب البلدة النابض، وعلى مستديرة كل لبنان، مستديرة الصياد الغالية التي تشھد 

 ً   بد من توجيه تحية شكر وإكبار الى الا ، وھنأحد اھم مشاريع النقل الحضاري في لبنانحاليا
سمو أمير دولة الكويت العزيزة التي تمّول ھذا المشروع كما غيره العديد في ربوع لبناننا 
الحبيب من خالل صندوق التنمية الكويتي وبإشرافه، ونحن نأمل دعمھم لنا في مشاريعنا 

  .المستقبلية
  ائي،ـــــــحبّ أ
 
رتم عن ذلك في جميع ألنكم انتم دائماً محط اھتمامنا واعتزازنا، وألنكم كنتم وال تزالون مصدر دعمنا الالمحدود، وقد عبّ  

المناسبات واالستحقاقات، وألن اللقاء معكم ومشاركتكم الفرح ولو لساعات قليلة ھي فرصة عزيزة غالية جداً علينا، وألن 
لون اكبر واجمل عائلة أال وھي عائلة الحازمية الحبيبة ـّـتشك، وألنكم انتم ألننا ننتمي . . .ألننا نھتمقى شعورنا كان وسيب

مھرجاناتنا واحتفاالتنا، في ھذا الفصل الثالث لكل ذلك نتشارك معكم ، المنتشرة في اماكن متعددة من ارجاء الوطن وخارجه
  ! كما في كل االوقات

عائلة متضامنة موحدة في ظل كل التحديات التي تواجه  .تذوق الفن الراقي في جو من الفرح والمحبةنجتمع واياكم مجدداً لن
ھذه لحظات من وجودنا معاً   .المنطقة ولبنان، عائلة ابناؤھا يرفعون دوماً اسم الحازمية عالياً وعالياً في كل ما يقومون به

  .وسوياً نتذكرھا دائماً 
 

 ألعزاء، أھلي، أحبّائي، أصدقائي ا
 

ُ ألّن الحازمية بلدة مميزة، لھا تاريخ عريق ومستقبل زاھر، وقد ذاع صيتھا ح ً وجماالً، استثماراً واستقراراً، حداثة ــ سنا
مقطعاً مھماً منه، في بداية ھذا  قرأتمالنشيد الذي   .وعراقة، كان ال بد للمجلس البلدي من أن يختار نشيداً وعلماً يليقان بھا

عبّر فيه الكاتب والملحن المبدع ابن البلدة الفنان  ،٢٠١١صيف  –تموه للمرة األولى خالل مھرجان الحازمية وسمع ،العدد
ناصر مخول عن فخرنا واعتزازنا باالنتماء إلى بلدتنا العزيزة، نأمل ان يكون قد نال إعجابكم، وسوف يصلكم جميعاً الحقاً 

عام  ٣٠٠البلدي قناطر زبيدة األثرية شعاراً للبلدة، لعراقتھا وشموخھا منذ  فقد اعتمد المجلس ،اما علم الحازمية .نسخ عنه
وف يرفع علم الحازمية ويعرض وس، الحازمية مدينة العراقة والتطور: ما سوف يكتب على العلم فھو التالي  .قبل الميالد

  .٢٠١٢ عند افتتاح مبنى القصر البلدي الجديد في بداية العام الخاص وثائقيالفيلم الفي 
 

  .نحن نكبر بانتمائنا إلى الحازمية، وھي تكبر وتعتز بكم وبكل المستثمرين والمقيمين فيھا
  .تفتخر الحازمية بتنوع أبنائھا وبثقافتھم العالية وبحضارتھم ورقيّھم، ألن ھذا التنوع يشكل عائلة الحازمية الواحدة الموحدة

  جـان الياس األسمر
 رئيس مجلس بلدية الحازمية
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  ان األعزاء، أيھا الشابات والشبّ 
 

نا نتشارك ونتناقش يل المستقبل، المستقبل الذي نراه رحباً، زاھراً ومميزاً لبلدتنا الحبيبة الحازمية، وذلك إذا استمرانتم ام
ونتداول معاً وسوياً في كل ما يھمنا ويھم منطقتنا، وسوف يكون ھذا متاحاً لنا أكثر في الغد القريب في قاعات القصر البلدي 

  .الجديد
 
  

 أيھا األعزاء، 
 
لدية الحازمية اصبحت تنتمي الى العديد من المنظمات العالمية، وفي طليعتھا منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، ب

وتفخر الحازمية بانضمامھا أيضاً إلى منظمة المدن العربية كما بكونھا عضواً في اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي الذي 
التي تشكل مع بلديتي فرن الشباك والشياح جيرانھا األعزاء وحدة متكاملة  يرأسه األخ العزيز ريمون سمعان، وھي

  .متراصة ومتعاونة مع كل االتحادات والبلديات المجاورة في سبيل تطوير العمل البلدي
 

  أحبائي، 
 

ن المشاريع، الكثير الكثير م ٢٠٠٤، بداية مع الزميل الرئيس جوزيف نمر مونس حتى العام ١٩٩٨لقد أنجزنا منذ العام 
أفضل الممكن، ولوال ذلك لما اعطيتمونا ھذه الثقة  ٢٠١٠وبعدھا قدمنا إلى بلدتنا على ما نظن ونعتقد حتى أواسط العام 

   .الغالية والمميزة في االنتخابات البلدية األخيرة
 
 

وھا نحن اليوم مع المجلس البلدي الجديد المتجدد وبالتعاون مع مخاتير 
وجمعياتھا على تنوعھا ولجنة التجار فيھا برئاسة الصديق  البلدة وفاعلياتھا

نعاھد باسم الجميع، المستثمرين على ، جوزف خوري المتجددة ھذا العام
اختاروا الحازمية  نتنوعھم، وخصوصاً الشركات الكبرى والمقيمين الذي

ً لھم ً وبصورة خاصة ابناء البلدة اإلعزاء، موطنا أننا سوف  ،نعاھد ايضا
كنا دائما لتقديم األفضل للجميع من دون اي تمييز ألن ايدينا  نسعى كما

   .مفتوحة دوما وممدودة للتعاون
 
  

  مناسبات جديدة أعداد قادمة وفي الى اللقاء في و
وبصورة خاصة يوم افتتاح مبنى القصر البلدي الذي اصبح 

 .قريباً وقريباً جداً 
 
 
  رئيس مجلس بلدية الحازمية  -  جـان الياس األسمر  

 " حدودنا نجمات السماء ... لعـُـلى طموحنـا ا" 



 
 

  ٢٠١١الفصل الثالث  –مجلة الحازمية 
 

 ٦ 

    مدينة العراقة والتطّور

  .أّي مساء آخرلم يكن ك )٢٣/٧/٢٠١١( مساء السبت الماضي

دار "كنُت ُمحاطَة، ال بل ُمحتَضنة بعائلتي الصغيرة وعائلتي الكبيرة في 
لو ُخيِّرُت بين العالم وبين "، وأھلي أبناء الحازمية، الذين قُلت فيھم "الصيّاد

   ."الحازمية، ما بطلع من الحازمية والسما زرقا
 

 المناسبة كانت منحي المفتاح الذھبي التكريمي لبلدة
سعادتي بمنحي المفتاح فاقتھا سعادتي بما . الحازمية

ألنِك للصداقة "ُحفِر على الدرع التكريمية معه، وفيه 
عميدة، وألنِك " دار الصياد"قلعة وللتعاون ذخيرة ولـ

تحملين شعلة األديب الراحل الكبير سعيد فريحه، يُھدى 
   ."مفتاح الحازمية إليكِ 

 
  

السيدة إلھام فريحه عقِب  –يّاد صلھذا ما كتبتـه عميدة دار ا
  :مھرجان الحازمية حيث قّدم لھا المجلس البلدي مفتاح البلدة، وأكملت 

 
   :لحظة تسلُّمي المفتاح غرقُت في تفكير عميق

ا حتى لو كان من ذَ  ماذا يكون المفتاح؟  ھَب أو فإذا كان لإلقفال فإنه يكون ُمضّرً
 ً أما إذا كان مفتاحاً . أقفاله من ذھب حتى لو كانت ألماس، فالسجن يبقى سجنا

للفتح فإنه ذو قيمة حتى لو كان ِمن تنك ألن قيمة الحرية ال تُقاس بالذھب وبكل األحجار الكريمة والمعادن 
لكن ما اعجبني في المفتاح وفي مبادرة أبناء الحازمية أنّھم حملوني مسؤولية، فبلدةٌ أحمل مفتاحھا ال . الثمينة

وأنا غارقة في ھذا التفكير، سألتني حفيدتي التي تحمل   .ن بلدة طليعية في كل المجاالتيجوز إال أن تكو
 ھذا يعني أنِّك تستطيعين أن تفتحي كل أبواب الحازمية وتدخلي كل البيوت فيھا؟   :اسمي، بلغة فرنسية

راءة أسئلتھا وال ذكاؤھا في ھل يُقفِل ھذا المفتاح األوتوستراد فنرتاح من عجقة السير؟ لم تُفاِجئني ب  :وتابعت
 .ھذه األسئلة، فكلما كان السؤال ذكياً كان صعباً الجواب عنه

   

  

  

  

  

 

  إلھـام سعيد فريحــَــه
 عميدة دار الصيّــــاد

  مفتـــــاح الحازمية 
  يھديه رئيس المجلس البلدي

 الى عميدة دار الصياد 

الرئيسان جان الياس األسمر وريمون 
سمعان يھديان العميدة  إلھام فريحه  باقة 

  محبة وتقدير

  ات والسادةيبدو في الصورة السيد
 –ھوفل بربريان  –النقيب ريمون ابي كنعان  

روجه  –سيمون عيراني  -شربل ابو صافي
 –طوني خوري  -سيلفيا دعيبس   –صفير 

 –أنطوان مونس  –الشيخ يوسف حبيش 
 أسعد كنعان
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 مجلة الشبكة / كتبت اإلعالميّة ماغي سفر 

  
 من تنظيم لجنة الثقافة والمھرجانات في ٢٠١١مھرجان صيف 

  !شخص  ٥٠٠٠عامه الثاني يستقطب  أكثر من  بلدية الحازمية و مجلة الشبكة في 

رئيس بلدية الحازمية جان األسمر وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير يھدون إلھام فريحه مفتاح الحازمية 
الذھبي ألنك للصداقة قلعة وللتعاون ذخيرة ولدار الصياد عميدة وألنك تحملين شعلة األديب الراحل الكبير 

 المؤسس سعيد فريحه واعماله االنسانية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

مھرجان شكل حدثاً . ه المولود الثاني لمجلس بلدية الحازميةإن
بحد ذاته، أحياه نجمان بارزان، بحضور شخصيات رفيعة 
المستوى، في أمسية تقام كل سنة مرة، حسدت فيھا نجوم السماء 
نجوم األرض التي وجدت على ارض ملعب المخيتاريست،ـ في 

لينا المھرجان فقد أطل ع. نقطة شكلت تطوراً عن العام الماضي
ھذا العام بحلة اجمل وابھى، واستقبل الحضور على سجادة 
حمراء امتدت من المدخل حتى الفناء الداخلي، وتميز بتقنيات 

شخص،  ٥٠٠٠حديثة، فارتفعت نسبة الحضور الى اكثر من 
نصفھم لم يكد يتسع بھم المكان، واحتشد الباقون ما بين المدخل 

أما . ھادر الى الشوارع الفرعيةالخارجي، وامتدوا كالموج ال
المھرجان فزينه حضور كّل من رئيس وأعضاء المجلس البلدي 

والسيدة الھام فريحه الى جانب شقيقھا بسام فريحه، وكان لھما 
حصة من التكريم بمنح الھام فريحه مفتاح بلدة الحازمية من 
الرئيس جان األسمر، كيف ال، وھي تمتلك مفاتيح العلم والثقافة 

   .الحداثة من خالل منشورات عّدة تعتبر ذخراً للسلطة الرابعةو

  جورج يوسفالفنان من تصميم  اإلعالنات التي اعتمدت، ووّزعت في شوارع البلدة، 

  جانب من الحضور
 حشود فاقت كّل التوقعات
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في الساعة الثامنة والنصف، اعلن منسق بلدية الحازمية اإلعالمي 
روي حرب بداية االحتفال بالنشيد الوطني، اعقبه نشيد خاص 
بالحازمية من تأليف الفنان ناصر مخول، ابن البلدة، فسمعنا نشيداً 

ً في وجدان الناس، ما يشكل مفخرة لھذه  مميزاً سوف يترسخ حتما
وما كان المھرجان الذي . المنطقة التي تنمو وتتطور على كل الصعد

رعته مجلة الشبكة لھذه السنة عن عبث، ألنھا تسھم على نحو فاعل 
ً وأن دار الصياد قد  في نمو القطاع السياحي والثقافي، خصوصا

ً في الذاكرة تحّولت الى صرح اعالمي وارشيف ثقافي م طبوعا
وذخيرة للمستقبل، شأنھا شأن اآلثار التاريخية التي تفتخر بھا 
الحازمية، إذ تحدث رئيس بلدية الحازمية عن قناطر زبيدة مفاخراً بھا 
ً اختيار صورتھا كرمز انطبعت على الراية المخصصة لبلدية  ومعلنا

  .الحازمية
 

تميز شخصيته كمنسق كعادته في اختيار المفردات المنّمقة والتي 
: اعالمي ومقدم بارع، أطّل علينا روي حرب مرّحباً بالحضور، قائالً 

ألنه يعني االتحاد والقوة، فنحن مجتمعون للسنة الثانية على التوالي في . ھو رقم مميز"  ٢ - -إثنين"الرقم 
المثمر، سنستقبل بدالً من ونتيجة ھذا التعاون  ."الشبكة"مھرجان فني ضخم من تنظيم بلدية الحازمية ومجلة 

   :وتابع حرب قائالً . نجم نجمين من ابرز نجوم الغناء في لبنان والوطن العربي
 
  
بالمختصر، ال خوف على حازمية عندما يرأس مجلس "  

بلديتھا جبالً يحمل إسم  جان األسمر، ولثقافتھا  بيت عريق 
إسمه دار الصياد وعميدته السيدة الھام فريحه، ھي التي 
فتحت للحازمية، البلدة والبلدية، ابواب قلبھا وبيتھا ودارھا، 
دار الصياد، فشّعت منھا األنوار؛ ھي اخت الفارس التي 
ترخص أمامھا الفيروز والياقوت وكل األحجار الكريمة، 
، "إذاً، ال مھرب من أن يلتصق الجميع  بشبكتھا المميزة

المونسنيور وكانت منه تحية شكر لدير اآلباء المخيتاريست و
ووصف بسام سعيد فريحه بسعادة السفير . جوزف طوباليان

وطويل العمر الداعم دوما وأبداً لدار الصياد العريقة 
  . للخدمات اإلنسانية هولمؤسسة سعيد وحسيبة فريح

  

  المنسق اإلعالمي لبلدية الحازمية
 حرب. روي ج

سام سعيد بالرئيس جان األسمر مستقبالً إلھام و
 فريحه
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  مدينة العراقة والتطّور
 السادة كان من بين الحضور

ريمون سمعان رئيس بلدية فرن 
الشباك ورئيس اتحاد بلديات ساحل 

في قاضي البي، والمتن الجنو
مجلس الشورى كارل عيراني أحد 
ابناء الحازمية، وكريم سركيس 
رئيس مجلس بلدية الشبانية، وإيلي 
. مسلّم مدير مدرسة األليزيه، ود

بشير عضيمي رئيس منظمة المدن 
فرع  -والحكومات المحلية المتحدة 

لبنان، ومخاتير بلدة الحازمية 
واعضاء المجلس اإلختياري ورئيس 

ضاء لجنة التجار، ووفد رسمي واع
من اسرة دار الصياد وابنة عميدة 

  .الدار منى وزوجھا مكرم سركيس
  
  

ً من شعاعھا ودفئھا وسكبھا على  أطّل ملحم زين بكل ما في شمسطار من وھج الشمس، سرق منھا بعضا
ھا إليه السيدة سيلفيا الجمھور، واشعل المكان بأغاٍن بلدية وأخرى خاصة، واستحق عن جدارة الدرع التي قدّمت

  :دعيبس رئيسة لجنة الثقافة والمھرجانات، بإسم بلدية الحازمية، و قد ُحفر عليھا
نھدي درع محبة من الحازمية آملين أن تبقى للطرب ... إلى الفنان زين بصوته الجھوري وحضوره المميز"

  "األصيل سيفاً وللفن الجميل ملجأ
 

 

مقّدمة الحضور وقوفاً للنشيد الوطني اللبناني ونشيد الحازميّة الذي بثـّـت 
  كلماته على شاشة عمالقة 

بسام والھام سعيد فريحه الرئيس جان األسمر ): من اليمين الى اليسار(يبدو في الصورة 
ي، الشيخ يوسف حبيش وعقيلته ناديا، الرئيس ريمون سمعان، طوني خور. وعقيلته د

السيدة سيلفيا دعيبس  والسيدة نجاة كنعان 
بإسم الحازمية، بلدة وبلدية، تكّرمان الفنان ملحم زين 

 .روي حرب يشكره على وصلته المميزةومقّدم الحفل 
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  مدينة العراقة والتطّور
 

 الصياد  المفتاح الذھبي لعميدة دار
 
 

  :قبل منحھا المفتاح الذھبي التكريمي قال الرئيس جان األسمر
تفضلي يا سيدتي لتتسلمي مفتاح بلدتنا الذھبي . ألنك يا سيدة الدار في الحازمية منارة وألنك لمھرجاننا إلھام" 

  ."عربون محبة وتقدير
اء المجلس وتتشابك األيادي وتلّوح أطلت العميدة بشعرھا الذھبي على المسرح لتجتمع برئيس البلدية واعض

  :بھا الى السماء، واذا بكلمات ليست كالكلمات تخترق قلبھا قبل سماعھا على لسان مقّدم الحفل
  

ألنك للصداقة قلعة، وللتعاون ذخيرة، ولدار الصياد عميدة، وألنك تحملين شعلة األديب الراحل الكبير " 
  ".سعيد فريحه، يُھدى مفتاح الحازمية اليك

   .إنّھا الكلمة الذھبية التي حفرت على الدرعة التكريمية
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

بعد استالمھا الدرع التكريمية، توجھت المحتفى بھا بكالم شكر الى رئيس مجلس بلدية الحازمية واصفة اياه 
رن كما شكرت اعضاء المجلس البلدي فرداً فرداً، وشكرت حضور رئيس مجلس بلدية ف. بالصديق الكبير

أشكر اھالي الشبانية، وبالتحديد مكرم : " وتابعت وسط تصفيق حاد من الجمھور الشباك وكل اھالي الشياح، 
سركيس وابنتي منى وحفيدّي الياس وإلھام، والشكر الكبير ألبناء مدينتنا الحازمية التي تربّينا على حبھم 

والشكر ! زمية، ما بطلع من الحازمية والسما زرقاواقول لھم إن خيروني العالم كلھم بين العالم والحا. ومحبتھم
  . "الخاص لشقيقي بسام، رفيق دربي الذي أتى خصيصاً من الخارج لحضور ھذا االحتفال الكبير

  

السيدة إلھام فريحه تستلم مفتاح 
البلدة من رئيس مجلس بلدية 

  سمر الحازمية جان األ
  

  :يبدو في الصورة السيدات والسادة
 –سيمون عيراني  -شربل ابو صافي  

 -سيلفيا دعيبس   –روجيه صفير 
الشيخ  –الرئيس ريمون سمعان 

 أنطوان مونس –يوسف حبيش 
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  مدينة العراقة والتطّور
  : وتابعت السيدة إلھام فريحه قائلة 

  ةاشكر كل الذين شاركوا معنا من الفنانين من فرقة بعلبك إلى الفنان ملحم زين والمطربة والنجم" 
وليس بإمكاننا في ھذه الليلة الجميلة أن ال نستذكر الوالد والمؤسس . العزيزة على قلب الشبكة نوال الزغبي

وأقول لرئيس . سعيد فريحه والوالدة حسيبة فريحه التي ربتنا على األدب واألخالق واإلنسانية والمحبّة والوفاء
ال على قلبي، وأغلى ما املك وھو محفور في عقل البلدية وأعضاء المجلس والمخاتير أن المفتاح الذھبي غ

  . "وشكراً . دار الصياد وفي ضمير مؤسسة سعيد وحسيبة فريحه واوالدھما، وفي قلب إلھام فريحه
 

 تكريم بسام فريحه 
 

تكريم وباقة ورد قدمت إلى السفير بسام فريحه، 
استلمھا من نائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش 

شخصه وتنّوه  مع باقة من كلمات تكّرم
  : بإنجازاته

ألنك موجود دائماً لتساھم في نشر الفكر الحر " 
والمستقل، وألنك كنت وتبقى الداعم األول 
لمؤسسة الفكر األولى دار الصياد، وألنك 
للخدمات اإلنسانية حصن منيع من خالل 
مساندتك ودعمك مؤسسة سعيد وحسيبة 
فريحه، وألنك صديق للحازمية، بلدة وبلدية، 

ألنك باختصار سعادة . وتربطك بھا عالقة وطيدة
السفير بسام فريحه، إليك يا طويل العمر من 

 "الحازمية كل تقدير ومحبة
 
  
  

توالت التكريمات لكل من األستاذ ايلي مسلّم ، مربي األجيال، 
  . فھو صاحب ومدير مدرسة اإلليزيه

قدمت إليه باقة ورد السيدة تيريز الخوري بإسم المجتمع 
كما . لمدني في الحازمية وباسم لجنة الثقافة والمھرجاناتا

تلقى من نائب الرئيس وزميله النقيب ريمون أبي كنعان درع 
  :البلدة تقديراً إلنجازاته حفرت عليھا الكلمات اآلتية

عربون محبة وتقدير من القلب لمعلم يصنع المستقبل "
 "ويبني األجيال الناجحة

 
  

باقة تكريم الى سعادة السفير بسام فريحه يھديه إيّھا 
 نائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش

األستاذ ايلي  –النقيب ريمون ابي كنعان  –يريز خوري السيدة ت
 الرئيس جان األسمر ونائبه الشيخ يوسف حبيش –مسـلــّم 
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  مدينة العراقة والتطّور
وال الزغبي الغنائية أضاءت قبيل وصلة النجمة ن

األسھم النارية السماء، وتوسعت لتشكل مظلة فرح 
وبھجة أمام اعين الجمھور الشاخصة الى السماء، 

واطلت . لتكتمل بوصلة امتزجت فيھا كل الوان الفرح
أتمنى أن : " نوال متوجھة بالكالم إلى إلھام فريحه

ى دار يبقى باب دار الصياد مفتوحاً إلى األبد، وأن تبق
والى بلدية " الصياد دار عطاء ومحبة كما اعتدناھا

أشكركم على ھذا التنظيم "الحازمية بشخص رئيسھا 
ألف ومية اغنية ربما كان المطلوب منھا، ". الرائع

  . وظل الجمھور يطالبھا بالمزيد. لكن الوقت لم يتسع

  

  :كان مسك الختام الدرع التقديرية التي حفرت عليھاالكلمات اآلتية

الى النجمة الذھبية المتألقة الفنانة نوال الزغبي، نھدي درع " 
الحازمية عربون محبة وتقدير، آملين ان تبقي لألغنية اجمل 

 "سمفونيّة
 
  
  
  

 ً  النجمة نوال الزغبي  تشعل مسرح الحازمية رقصاً وفرحا

  الرقص الرسمي
يبدو في الصورة السيدات 

لور  –ناديا األسمر . د: والسادة
ھوفل وريما  –جيه صفير وور

الشيخ يوسف حبيش   –بربريان 
 .وفاء األسمر -
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  مدينة العراقة والتطّور
 

  : في ختام االحتفال اعتلى مقدم الحفل روي حرب المنبر كي يقول
بقي في الظل لكن . و الجندي المجھولحين حصل اتفاق التعاون بين بلدية الحازمية ودار الصياد كان ھ" 

أعماله اثمرت انجازات مھمة، بفضل عالقاته المميزة بالوسط الفني تحديداً، وكونه مدير تحرير الشبكة أنطوان 
الخوري، تمكنا في الحازمية من استضافة 
كبار النجوم من الصف األول، وكي ال 
يبقى في الظل سوف ندعوه الى 

  ." المسرح
الخوري وحده على  لم يكن أنطوان

المسرح، بل الى جانبه رئيس واعضاء 
المجلس البلدي ورئيسة وأعضاء اللجنة 
المنظمة، اجتمعوا كلھم في لقطة تذكارية، 
وتسلم باقة من الزھر من السيدة ساميا 

اما . خليل بإسم لجنة الثقافة والمھرجانات
فقد تسلمھا من رئيس المجلس البلدة درع 

ھوفل بربريان دعماً  البلدي وزميله السيد
وتقديراً لدوره وجھوده، وقد حفرت عليھا  

الى الجندي المجھول والصديق العزيز طوني خوري، نھدي درع الحازمية عربون محبة "  :الكلمات اآلتية
  "وتقدير لمجمل عطاءاته ولتعاونه المميز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المنسق اإلعالمي لبلدية الحازمية روي حرب 
متوسطاً باقة من سيدات  اللجنة المنظمة في 

  لفتة تكريمية
  

  :ومن اليمين الى اليسار، يبدو في الصورة السيدات 
 –سيلفيا ابو صافي  –ناديا األسمر . د - تيريز خوري  

وفاء  –ريما بربريان  -  سيمون عيراني  –ساميا خليل 
 تيريز ابو صافي –رنده حاتم  –األسمر 
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  مدينة العراقة والتطّور
  

  جّدد الرئيس جان األسمر وعده في ختام السھرة،
  :وعد في العام الماضي، وتمثل وعده واقعاً تجسد على االرض ھذا العام كما 
   .وكل مھرجان وانتم بألف خير. انتظرونا في العام المقبل بعمل افضل 
 
  

 المسرح  خالل التحضيرات                 اآلنسة سابين يوسف تعطي توجيھاتھا للمضيفات       

  د انضمامفرقة مجد بعلبك الفلكلوريّــة بقيادة خالد النبوش تنشر روح الدبكة التراثية على مسرح الحازمية وفي الكواليس ايضاً بع
 !السيدة نجاة كنعان اليھا  



 
 

  ٢٠١١الفصل الثالث  –مجلة الحازمية 
 

 ١٥ 

  مدينة العراقة والتطّور
 

  
   ٢٠١١صيف  –شارف فصل الصيف على اإلنتھاء، ولم تنته بعد اصداء مھرجان الحازمية 

  . سنويـّــاً بالتنسيق مع دار الصيادعلى تنظيمه  الذي دأبت بلدية الحازمية 
 

  

المھرجان الحدث الذي جمع ركنين من أركان 
الحازمية، المجلس البلدي بشخص رئيسه 
السيد جان الياس األسمر ودار الصياد 
بشخص عميدتھا المميزة السيدة الھام سعيد 
فريحه، استضاف فنانين من ألمع نجوم الغناء 

نوال الزغبي، ملحم زين و: في العالم العربي
وفتحت الحازمية بالتالي أبوابھـا لما يزيد عن 
ً للمشاركة  خمسة آالف شخص أتوا خصيصا

  . في ليلة فرح من العمر

  

  ... وألّن النجاح كان باھراً  

وألّن أركان ھذا النجاح ھم الفنانين والجمھور الوفي لكل النشاطات التي تنظمھا بلدية الحازمية ويتوجـّـھـا ھذا 
  رجان، المھ

 

  وألن كلمات الشكر ال تكفي وإن فاقت األلف وميـّــة، 

عمـّــت شوارع البلدة لوحات إعالنيـّـة تشكر كّل من شارك في ھذا الحدث الفني المميـّـز، موقعة من قبل 
  بلدية الحازمية ومجلة الشبكة

  . والى الملتقى في السنة المقبلة
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  مدينة العراقة والتطّور
  :روتينيةيـــقوم جھاز الشرطة بمھامه األمنية ال

 تــأمين السير في جميع الشوارع والساحات العامة  •
 تــأمين السير أمام مداخل الكنائس  أثناء القداديس واألفراح والمآتم •
 .... ) ھاتف  –كھرباء  –مياه (تــأمين السير أمام مداخل المدارس وأثناء أشغال وأعمال البنى التحتية  •
إضافة .... ) ترميم الشقق   -بناء   –سير ( لمخالفات إجراء دوريات متواصلة للكشف على جميع ا •

 الى الكشف على مخالفات الورش لجھة عدم توفير الحماية العامة أو عدم وجود تراخيص وخالفه 
  . باإلضافة الى اتمام انجاز معامالت المواطنين لدى الدوائر الرسمية والوزارات المختصة •

  
  
  
  
  
  
  
  

  
ً في فترات يقوم جھاز الحراس بالمھام ال مطلوبة منه على أكمل وجه، وبالتالي تنعم الحازمية خصوصا

  :الليل باألمن واإلستقرار، أّمــا أعمال الحراسة الروتينية فھي على الشكل التالي
ً ويعقد مراقب  تأمين دوريات ضمن نطاق البلدة من الساعة السابعة مساء ولغاية الساعة السادسة صباحا

 . لتفعيل أداء الحراس الحراس اجتماعات دورية
 ... )مآتم  –أفراح (قمع المخالفات ويؤمن جميع المناسبات 

 . تلبية اإلتصاالت الواردة من قبل المواطنين
قمع الدراجات النارية الغريبة عن البلدة، والسماح فقط للمطاعم والمؤسسات المرخص لھا بتسيير الدراجات 

 . ضمن نطاق البلدة
 . البناء عدم الخروج بعد الساعة التاسعة مساءالطلب من جميع عمال  
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رقم 
  القرار

  المبلغ  تفاصيل األشغال  المتعھد

  ٥/٧/٢٠١١: تاريخ – ١٤الجلسة 
  إلتزام تزفيت طرقات داخلية ضمن نطاق البلدة   مؤسسة جورج ابي حبيب  ١٨٥

  )محلة نيو مارت تقال (
  ل ل     ٨٧٦.٥٧٦.٠٠٠

  ١٤/٧/٢٠١١: تاريخ – ١٥الجلسة 
  ل ل     ١٩.٩٣٠.٠٠٠٠  تزفيت الحفر في بعض شوارع البلدة  مؤسسة جوزف ابو جوده  ١٨٨

  ٢٨/٧/٢٠١١تاريخ   -  ١٧الجلسة 
تسوية األرض وتنظيف أماكن الورش الواقعة في   الياس ميالن  ٢٠٥

  محلة نيو مارت تقال
  ل ل       ١٢.٢٥٠.٠٠٠

ت تصريف مياه األمطار في محلة تمديدات لقنوا  تعھدات بيار ابو حبيب   ٢٠٦
  نيو مارت تقال 

  ل ل       ١٣.٠٠٠.٠٠٠

ء إلنارة الطرقات اببدل تقوية عدادات الكھر  مؤسسة كھرباء لبنان  ٢٠٧
  العامة

  ل ل        ٩.٢٥٢.٠٠٠

تزفيت شارع في مارتقال قرب منزل معالي وزير   مؤسسة جورج ابي حبيب   ٢١٢
  الداخلية والبلديات العميد مراون شربل

  ل ل       ٨٦.٦٢٥.٠٠٠

  ل ل     ٥٥٣.٤٨٣.٠٠٠  أشغال إضافية إلكمال بناء القصر البلدي  مؤسسة المقاوالت والتجارة  ٢١٤
  ٢٥/٨/٢٠١١تاريخ   -  ٢٠الجلسة 

  أعالي منطقة  –صرف صحي اشغال وصلة   تعھدات بيار ابو حبيب   ٢٢٦
  نيو مارت تقال

  ل ل      ١٩.٣٠٥.٠٠٠

  ل ل         ٨.٩١٠.٠٠٠  شارع المدافن  -شراء  قطاعات حديد   Xadanaمؤسسة   ٢٣١
  ٢/٩/٢٠١١تاريخ   -  ٢١الجلسة 

من الباطون والحديد للبوردير  ٣م ١٢٥صب   الياس ميالن  ٢٣٢
  والدرابزين

  ل ل       ١٩.٨٧٥.٠٠٠

  ل ل       ١٩.٨٥٠.٠٠٠  اول طريق شركة سنا  –صب حائط باطون   ة جوزف ابو جودهمؤسس  ٢٣٦
  ل ل       ٨٢.٥٠٠.٠٠٠  ٢٠١١أشغال زينة الميالد للعام   جورج مرعي للتعھدات  ٢٣٩

  ١٢/٩/٢٠١١تاريخ   -  ٢٢الجلسة 
  ل ل       ١٩.٩٥٠.٠٠٠  صيانة وتنظيف قطاعات   الياس مسالن  ٢٤٥
وانشاء وتركيب بوابة عند مدخل الحديقة حفر   عقيل نعمان  ٢٤٧

  العامة
  ل ل         ٦.٦٧٥.٠٠٠

  ٢٩/٩/٢٠١١تاريخ   -  ٢٣الجلسة 
تركيب قساطل لتصريف مياه األمطار من حدود   قزحيـا التكلي   ٢٦١

  ٥٠٧١ولغاية حدود العقار  ٩٢٢العقار 
  ل ل       ١٩.٩٥٠.٠٠٠

  ل ل       ١٩.٨٥٠.٠٠٠  واقعة ضمن نطاق البلدةترقيع الحفر ال  مؤسسة بولس محسن التوالني  ٢٦٣
شراء ألبسة شتوية للعناصر والفئات التي تكسى   مؤسسة بيارجان الغاوي    ٢٦٤

  على حساب اللبدية
  ل ل      ١٨.٣٠٠.٠٠٠
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 ل ل / المبلغ  ٢٠١١واردات الفصل الثالث 

 ٥٤٦.٩٢٤.٠٠٠ )س(سكن  -رسم على القيمة التأجيرية 
 ٥٥٦.٧١٥.٠٠٠ )غ(ة التأجيرية غير سكن رسم على القيم

 ٢٩٢.٢٩٢.٠٠٠ رسم صيانة المجارير واالرصفة
 ٧٨٧.٠٠٠ رسم المواد القابلة لالنفجار

 ٨٤.٠٠٠ رسم ترخيص لالعالنات الدائمة والمؤقتة
 ٢٠.٠٠٠ رسم الترخيص بامالك العمومية البلدية 

 ٢٠٠.٠٠٠ رسم الترخيص لمحالت ومحطات توزيع المحروقات
 ١٨١.٧٩٣.٠٠٠ رسم الترخيص بالبناء

 ٩.٠٩٢.٠٠٠ عالوة على رسم الترخيص بالبناء لقاء استعمال االمالك العامة البلدية 
 ١٨.١٨١.٠٠٠ عالوة على رسم الترخيص بالبناء لالنفاق في اوجه محددة

 ٢٠.٠٠٠ رسم تصوينة 
 ٨.٦٤٦.٠٠٠ رسم انشاء مجارير وارصفة 

 ٢.١١٠.٠٠٠ ة المراھناتياع واندسم استثمار الماكن االجتمر
 ٨.٠٦٤.٠٠٠ رسم استثمار لالعالنات الدائمة
 ٥٧٦.٠٠٠ رسم استثمار لالعالنات المؤقتة

 ١.٢٢٠.٠٠٠ رسم استثمار بإشغال االمالك العمومية البلدية 
 ٢.٤٥٩.٠٠٠ رسم استثمار لمحالت ومحطات توزبع المحروقات السائلة 

 ٣٨٤.٠٠٠ رسم الحيوانات التي تذبح
 ١٠٨.٠٠٠ ادات والبيانات والدروس الفنية فعطاء االرسم ال

 ٥٤.٠٠٠ رسوم وغرامات تسوية مخالفات البناء 
 ٣٠٢.٦٥٤.٠٠٠ عالوة على قيمة اجور المخابرات الھاتفية وبدالت االشتراك بالھاتف

 ٣١.٢٠١.٠٠٠ غرامة تأخير
 ١٤.٧٦٥.٠٠٠ سائر العائدات الغير ملحوظة

 ٩٩٢.٠٠٠ ع الغرامة رسم التعمير م
 ١.٩٧٩.٣٤١.٠٠٠ ٢٠١١/   ٣مجموع واردات بلدية الحازمية خالل الفصل 

 مليار وتسعمائة وتسعة وسبعون مليون وثالثمائة وواحد واربعون ألف ليرة لبنانية ال غير
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 ل ل/ المبلغ  ٢٠١١/  ٣الفصل    -نفقات      

التعويضات المسددة للرئيس ونائب 
/  ٩ – ٨ -٧الرئيس عن أشھر 

٢٠١١ 
١٣.٥٠٠.٠٠٠

٩٩.١٩٦.٠٠٠ رواتب الموظفين
٩٠.١٣٠.٠٠٠ االجراء اجور

المكافأت والتعويضات والتقديمات 
 المختلفة

٢٦٨.٢٤٣.٠٠٠

١٣.٩٨٤.٠٠٠ اللوازم
٣.٤٤٩.٠٠٠ المخابرات الھاتفية والبريد والبرق

٣٨.٠٧٥.٠٠٠ نفقات ادارية اخرى
٥.٠٢٢.٠٠٠ التجھيزات

١٢.٥٢٢.٠٠٠ صيانة التجھيزات واالليات
٢.٠٩٧.٠٠٠ النظافة العامة

٩٩.٠٠٠ نة المبانيصيا
١٠٠.٢١٦.٠٠٠ شراء االليات

٤.٣٢٦.٠٠٠ مكافحة الحشرات
٢.٠٨١.٠٠٠ لوازم التنظيفات

٣٠.٤٨١.٠٠٠ المحروقات
١٠.١٤٩.٠٠٠ بدل استھالك الكھرباء
٢٢٣.٩٣٩.٠٠٠ صيانة الطرق العامة 
١.٩٤٣.٠٠٠ صيانة شبكة المياه

٥.٨٧٩.٠٠٠ صيانة شبكة االنارة العامة 
٤١٧.٢٨٨.٠٠٠ اء المبانيانش

٢.٩٢٣.٠٠٠ انشاء شبكات االنارة العامة 
٣.٠١٤.٠٠٠ انشاء شبكات المجارير

انشاء الطرق العامة واالقنية 
فة

١٠٣.٦٥٣.٠٠٠
 

 ٦٠.٥٠٠.٠٠٠ انشاء الحدائق العامة 
 ٦.٧٥٩.٠٠٠ نفقات الدروس

 ٣٠.٧٥٠.٠٠٠ مساعدة المعوزين
 ١٩.٠٠٠.٠٠٠ مساعدة االوقاف الخيرية

 ١٦.٧٥٠.٠٠٠ النشاطات االجتماعية  يالمساھمة ف
 ٣.١٨٣.٠٠٠ االستقباالت

 ٩٩.٤٧٩.٠٠٠ االحتفاالت والمھرجانات
 ٢.٩٩١.٠٠٠ رسوم الدعاوى واالحكام 

 ٢.٤١٢.٠٠٠ نفقات التأمين
 ١٠.٦٢٩.٠٠٠ المصاريف االخرى غير الملحوظة

 ١٢.٨١٦.٠٠٠ خارج الموازنة 
 ١.٧١٧.٤٧٨.٠٠٠ المجموع 

مليار  ٢٠١١ات الفصل الثالث من العام بلغ مجموع نفق
وسبعمائة وسبعة عشر مليون وأربعمائة وثمانية وسبعون 

 . ألف ليرة لبنانية

بلغ رصيد بلدية الحازمية لدى مصرف لبنان كما 
  :مبلغاً وقدره ٣٠/٩/٢٠١١في 

  ل ل   ١١.٣٣٧.٦٨٥.٦٣٠

ثمائة وسبعة وثالثون مليون أحد عشر مليار وثال
وستمائة وخمسة وثمانون ألف وستمائة وثالثون ليرة 

 .لبنانية ال غير
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  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الــــــــــــــــواردة
  

  المجموع  ٩/٢٠١١  ٨/٢٠١١  ٧/٢٠١١  
  ٣٥٦  ١٠١  ١١٤  ١٤١  منجزة ومسلـّــمة: معامالت المواطنين 
  ٩  ٤  ٢  ٣  قيد اإلنجاز: معامالت المواطنين

  ٢  ١  ٠  ١  رخص بناء
  ٦  ١  ١  ٤  نرخص إسكا

  ٤٣  ١٨  ٨  ١٧  طلبات مساعدات اجتماعية
  ٩٧  ٢٦  ٤٢  ٢٩  تعاميم واردة من الوزارات والمحافظة

  مـــــــــختــلــــــــــــــف 
 –مأذونيات  –مراسالت  –عرض اسعار 

  ٢٤١  ٧٥  ٦٢  ١٠٤  شكاوى وغيره–اعتراضات 

  

  

  درةالمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت الصـــــــــــــــــــــــا
  المجموع  ٩/٢٠١١  ٨/٢٠١١  ٧/٢٠١١  

  ١٢  ٤  ٤  ٤  محضر جلسة مجلس بلدي
  ٨٨  ٣٩  ١٧  ٣٢  قرارات مجلس بلدي

  ٣٠  ١١  ١٠  ٩  قرارات ادارية
  ٧٥  ٢٣  ٢٩  ٢٣  معامالت صادرة الى الدوائر الرسمية 

  مخـــتــــلـــــــــــــــــــــــف
 –تعاميم  –رسائل شكر  –دعوات  –طلبات 

  ٨١  ٣٦  ٢٠  ٢٥  اعالنات –سالت مرا –انذارات 
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يدة سلوى غدار، بدعوة من الدكتورة نور سلمان وبمشاركة صديقة األطفال الس
أقامت الھيئة الوطنية للطفل اللبناني حفل تكريم لعدد من شخصيات المجتمع 
البارزين ورؤساء الجمعيات، وقد كان للحازمية حصة من خالل تكريم رئيسة 
فرع الجمعية فيھا السيدة سيلفيا دعيبس على مجمل عطائاتھا المميزة والالفتة، وقد 

  . عيةاستحقت درع تكريم من قبل الجم
  

وللمناسبة، حضر الحفل الذي أقيم في قصر اليونيسكو، زمالء السيدة سيلفيا 
  .دعيبس في مجلس بلدية الحازمية، رئيساً وأعضاء، باإلضافة الى مختاري البلدة

عين سعاده لمتابعة اإلحتفال بالمحتفى  – L’osالى مطعم  عتوجه بعد ذلك الجمي
من العطاء المثمر والنجاح الدائم في مختلف بھا حيث تمنوا للسيدة دعيبس مزيداً 

  .اعمالھا سواء في بلدية الحازمية او في الجمعية التي تترأسھا
  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

  

   

  

    

السيدة سيلفيا دعيبس تتلقى 
درعھا التكريمية من السيدة 

  .سلوى غدار

ناديا األسمر والسيدة . ان األسمر وعقيلته درئيس المجلس البلدي السيد ج
 –سيلفيا دعيبس يتوسطون سيدات الھيئة الوطنية للطفل اللبناني 

  : الحازمية، وفي الصورة
سيلفا ابو  –تيريز خوري  –نجاة كنعان  –كارولين روفايل  –رلى شبلي 

كلود  –غادة الغاوي  –لور صفير  –ريما بربريان  –ساميا خليل   –صافي 
  وفاء األسمر -نبي  ال

ھذا وقد شاركت المحتفى بھا فرحة تكريمھا مع صديقاتھا في العمل، فأھدت المختارة غادة الغاوي عقداً من اللؤلؤ 
عربون محبة وتقدير لوقوفھا الى جانب المختار ايلي الغاوي وألعمالھا اإلنسانية في جمعية مار منصور دي بول 

  . الحازمية –
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  .أبنـاء الرعيّــة يعايدون بعضھم بعضاً وفرح اللقاء العائلي يخيّم على األجواء

  رئيس المجلس البلدي جان الياس األسمر وعقيلته
ش وعقيلته ناديا ونائب الرئيس الشيخ يوسف حبي. د

  أوديت يتوسطون كاھن رعية مار الياس األب جو خوري

مختاري البلدة روبير 
يقه وايلي الغاوي حر

وأعضاء المجلس البلدي 
يبدو في الصورة سيمون (

) روجيه صفير -عيراني  
  في مقدمة الحضور

ار ا د م اسلمناسبة عي ةلي اء الرعيّ داعى أبن دة، ت ، ، أحد شفعاء البل
وفي مقدمتھم السيد غطاس ابو صافي وبعض ممن يتشفعون بإسم 

روي في  صاحب العيد، ، ١٩/٧/٢٠١١الى احتفال اتخذ الطابع الق
ى  دت حت ة امت ھرة غنائي ه س الي تلت داس احتف ـل بق ث استـُـھ حي

ة، و روي ساعات الصباح األولى وترافقت مع ألعاب ناريّ عشاء ق
  . في شارع مار الياس التجاري

اھن  ـب ك اس،رحـّ ار الي ة م ع  كنيس وري بجمي و خ األب ج
ة  ة الحازمي ة، وشكر بلدي ثالث مئ الحاضرين، الذين فاق عددھم ال
ة  على دعمھا ومساھمتھا في تحقيق ھذا اإلحتفال، بعدھا كانت كلم

ھا عن لنائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش، جاءت مؤثـّــرة، عبّر في
دي، خصوصاً عنصراً اعتزازه بكونه  ذا المجلس البل اساسياً في ھ

دنا أن " األخ والصديق، الرئيس جان األسمر"الى جانب  ذي اعت ال
تكون كلمته ثاقبة وصادقة تماماً كحّد السيف، على ما جاء في كالم 

  . نائب الرئيس
ع المشاركين  أ جمي اعتلى بعدھا الرئيس جان األسمر المنصة، فھن
ة بشكل  ذه اإلجتماعات العائلي رار ھ ى تك اً ال ارك، داعي بالعيد المب

  . دوري، ألنھا تعطي صورة حقيقية عن عائلة الحازمية الموحدة
  

رئيس طول العمر  بدورھم، تمنى المنظمون وجموع الحاضرين لل
  .والعطاء، واحتفلوا بعيد ميالده الذي كان مصادفاً تلك الليلة
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  ١/٨/٢٠١١  -لبناني  عيد الجيش ال
لمناسبة عيد الجيش  رفع المجلس البلدي على 

قناطر (مدخل الحازمية العلم اللبناني وعلم البلدة 
متر، كما زيّــنت  ١٥على ارتفاع ) زبيده

المستديرات باألعالم اللبنانية وأعالم الجيش، 
وارتفعت اليافطات التي تھنئ الجيش بعيده وتشّدد 

نية فخامة الرئيس العماد على حكمة قائده ووط
 ميشال سليمان

  شـــركــة سوكلين 
ألّن النظافة من اإليمـان، وألّن الحازمية قبلة األنظار ومركزاً 
أساسيّاً للنھضة العمرانية والفورة اإلقتصادية، كما أنھا تحتضن 

  العديد من النشاطات اإلجتماعية والثقافية والفنية، 

  د أن تكون شوارعھا نظيفة،ولكي تحافظ على رونقھا، ال ب

ھذا ما تقوم به، مشكورة، شركة سوكلين، من خالل التعاون المثمر 
  .والفعال مع مسؤولي المنطقة

!شكراً   
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 ماروني/  ٩٢ – ٧٢آل عيراني  

   
ال تجمع بينھما صلة قربة كما ان  ،في الحازمية عائلتان من آل عيراني

في ھذه المقالة . تاريخ قدومھما الى البلدة يختلف الواحدة عن األخرى
سوف نعالج تاريخ آل يوسف عيراني، وفي مقالة أخرى آل فارس 

  ). ماروني – ١٥٦(عيراني 
دم رشيد وجورج والياس يوسف عيراني الى الحازمية بداية القرن ق

  .التاسع عشر حيث اشتروا األراضي وبنوھا وسكنوا فيھا
مؤسس ورئيس جمعية آل  – ١٨٧٧د عام يموال :رشيد يوسف عيراني

وحتى وفاته، ھو من أول الساعين الى فصل بعبدا  ١٩٢٥عيراني منذ 
  . ادمون –جان  –وان أنط : له ثالثة أبناء. عن الحازمية

مواليد  :أنطون رشيد عيراني •
متزوج من السيدة مرتا  – ١٩١٣

لھما باع طويل في . لطفية صھيون
الشأن العام وتقديم المساعدات 
اإلجتماعية وھما من الداعمين 
األوائل لكيرى المشاريع في البلدة 

ً كنائس الرعايا  مار : خصوصا
مارت تقال  –مار الياس  –روكز 
ھو من . وع الرعائي الكبيروالمشر

كبار التجار في بالد اإلغتراب، أما 
زوجته فتبوأت منصب رئيسة 
جمعية سيدات الحازمية وھي من 
مؤسسيھا وللجمعية أياد بيضاء في 
دعم واستمرار مدرسة مار روكز 
شبه المجانية مع جمعية مار 

: أما بناتھما فھنّ . منصور دي بول
 –آن ماري  –ناديا  –نھى  –ھدى 
 .ماريان –تريز 

/ متزوج وله ابن وحيد  – ١٩١٦مواليد عام  :جان رشيد عيراني •
 . شربل

تأھل من المرحومة  – ١٩٢٠مواليد عام : ادمون رشيد عيراني •
كريم وماري  –وليد  –ريموندا الدكاش ولھما أربعة ابناء رشيد 

 .لين، وھما معروفان بعملھما اإلنساني
  

 -جوزف   –ألبير  –اميل : ا أبناؤه فھم أم. متأھل :جورج يوسف عيراني
قيصر ، وھم جميعھم متزوجون ومن أھم رجال األعمال  –مارون  –ھنري 

ً أن السيد مارون جورج عيراني ارتبط بالسيدة  في لبنان والخارج، علما
ورئيسة  سيمون سمعان التي ھي اليوم من أعضاء مجلس بلدية الحازمية

حازمية ومعروفة بعملھا في الشأن اإلجتماعي الجمعية الخيرية للسيدات في ال
وتقديم المساعدات حيث يلزم، وقد كان المرحوم مارون عيراني عضواً في 

وحتى تاريخ  ١٩٧٣لجنة وقف كنسية مار روكز وأمين صندوقھا من العام 
  . ١٩٨٤وفاته 

  
معروف بعطاءاته السخية  –دون اوالد  –متزوج  : الياس يوسف عيراني

  .مته لكنيسة مار الياس في الحازميةوخصوصاً تقد
 

  ماروني /  ١٠٩ – ٨١ – ٧٩بس آل  دعي
  

الى الحازمية من الشياح بعد أن نزح إليھا من بلدة بتدين  عبده دعيبسجاء السيد 
ومن ثم الى الحازمية في النصف الثاني من القرن التاسع  ١٨٦٨اللقش في العام 

عشر حيث تزوج السيدة صابات فياض وعمل في األراضي الزراعية كشريك 
  . ملكه وضامن لھا حتى اصبحت

 –روكز  –جريس  –طانيوس  –يوسف : أنجب السيد عبده دعيبس خمسة ابناء 
  .الياس

 . في المھجر) طوني(متزوج وله ولد وحيد  :يوسف عبده دعيبس •

طانيوس عبده  •
متزوج من  :دعيبس

اميلي ابو خليل ولھما 
 -جوزف  : ثالثة ابناء
جورج  –ايلي 

متزوج من ابنة (
الحازمية سميرة 

ھما ولدان الزغبي ول
طانيوس وكميل وابنة 
باسكال زوجة فادي 

 ). النجار

تأھل من السيدة لور بو حاتم وله من الذكور  :جريس عبده دعيبس •
متأھل من السيدة سيلفيا طنقريان (وسمير ) في المھجر(منير : ولدان 

عضو مجلس بلدية الحازمية وناشطة اجتماعية ورئيسة الھيئة  –
رع الحازمية وجمعية صليب اعانة األرمن ف –الوطنية لحقوق الطفل 

المحامية جوانا  –المھندس جورج : في البلدة، ولھما ثالثة ابناء
 ). وجويس

متزوج من السيدة فھيمة ملحم الغاوي ولھما  :روكز عبده دعيبس •
 .صابات والمرحومين طوني وجان –لويس  –عبدو : خمسة ابناء

 ارتبط بإبنة خاله رينيه: عبدو روكز دعيبس 
ميشال : جرجوره الغاوي ولھما ثالثة ابناء 

 . وداني وابنة وحيدة متزوجة
متزوج من السيدة دعد  :لويس روكز دعيبس 

 . مطر ولھما ثالث بنات

متزوج من السيدة جوزفين ياغي ولھما اربعة : الياس عبده دعيبس •
 ).نورما –دوال  –مرسال : ميشال وثالث بنات (ابناء 

  .ھل وله أوالدمتأ :ميشال الياس دعيبس 
 

  المختار ايلي الغاوي
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 رش كوالس

  
  مارت تقال   :المكان

  لماذا ؟ 
 .الشارع الى التأھيل بسبب كثافة السيارت التي تعبره يحتاج ھذا .١
 . سوف يكون نموذجاً لباقي شوارع الحـازمية .٢

  
وتّم تلزيم التنفيذ الى لبرش وتزفيت الشارع المذكور  ٢١٢/٢٠١١اتخذ المجلس البلدي القرار رقم 

 مؤسسة جورج ابي حبيب 

 ل الزفتفلش  وحد

  

  

  

  برش الزفت
وتحضير الطريق  

 للتزفيت
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  Le Pichetشارع مطعم 

 ترقيع الحفر

  شارع مار روكز

الزحيما تجاه  –تزفيت وحدل بعض الجور 
  قناطر زبيده الرومانية

  إنشاء مطبات لتخفيف السرعة 
  مارت تقال 

شارع جورج الفغالي  
  تجاه محالت تنوري

  نموذج عن كميون
  طن ٣٤ 
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ً لتحّول طرقات الحازمية الى بحيراتمع اقتراب حلول فصل الشتاء، وفي خطوة احتر ازيّة، منعا
ومستنقعات لتجّمع المياه، كان ال بد من اتخاذ القرارات المناسبة من قبل المجلس البلدي لتنظيف وصيانة
القطاعات في مختلف شوارع البلدة، بغية تصريف مياه األمطار، والتي ناھز عددھا المئة قطاعة،

 :والصغيرة، وفي الصور بعض من أماكن العمل تتراوح أحجامھا بين الكبيرة

  خلف منزل الوزير الياس حبيقه

  شارع ابولو –صيانة وتنظيف القطاعة 

  شارع المدافن –) سنتم ٥٠× م ٨.٥٠(تركيب قطاعة جديدة 
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  حفر لتمديد وصلة لتصريف مياه األمطار 
  قرب بناية سليم الخليل –نيو مارت تقال 

  : نيو مارت تقال
  وضع الطريق لتمديد خط صرف صحي، على أن يتم تزفيت كامل شوارع محلة  تسوية

  التفاصيل في العدد القادم...   نيو مارت تقال بعد انتھاء أعمال تمديدات البنى التحتية 

  حفر لتمديد وصلة لتصريف خط صرف صحي 
  مقابل محالت البحصلي –ساحة الحازمية 

  ھم أسباب الفورة العمرانية واإلقتصاديةأحد أ: اإلستثمار في البنى التحتية 
يتابع مكتب األشغال في البلدية جميع أعمال حفر وتمديد قساطل تصريف المياه والصرف الصحي وكل ما من شأنه 

  صيانة البنى التحتية ضمن نطاق البلدة بالكامل، ألنھا من اولوية المجلس البلدي
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إزالة الباطون عن الزفت من مختلف شوارع 
  )مستديرة دعيبس: في الصورة ( ة البلد

تصليح أحجار الصخر على جوانب طريق 
  )بعد حفريات الھاتف(الزحيما 

  الطريق العام قرب دار الصياد -تصليح ريكار  

تصليح وصيانة مستديرة قرب منزل الفنانة 
  سميرة توفيق

تنظيف وإزالة األعشاب من 
مختلف شوارع البلدة، في 

  : الصور
  بارةمحيط الع – ١

  ) نيو مارت تقال(       
  قرب مبنى الشفروليه  -٢
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  مدينة العراقة والتطّور

  إزالة األحجار القديمة عن رصيف مارت تقال

  إزالة األتربة من داخل الرصيف

  روتركيب حجر بورد
  إنشاء حائط داخل الرصيف

  توريق وطالء الجدار

أعمال 
  التبليط
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الدفعة األولى من ھبة وزارة 
 البيئة لبلدية الحازمية

ً متكامالً لتشجير شارع  ً بيئيا لمـّا كانت بلدية الحازمية قّدمت مشروعا
، وقد استحصلت )وف بإسم شارع شيبان وحاتمالمعر(نموذجي في البلدة 

  ل ل، كمرحلة أولى،  ٣٧.٠٠٠.٠٠٠على ھبة من وزارة البيئة بقيمة 

  وبعد أن أصبح الطقس مالئماً ألعمال التشجير،

بدأ العمل في الشارع المذكور ، على مراحل، من خالل عملية التنظيف 
ر، وتصنيع الالزمة في األرض للتشجيـحــُــفر وتسوية األرض وإجراء ال
  .األحواض وغرس الشتالت

إزالة األتربة واألوساخ عن جوانب 
 الشارع بواسطة البوب كات

 بدء أعمال إنشاء األحواض
  متر  ٢٣طول 

 م  ١.٥٠ارتفاع  

 إنشاء رصيف وتبليطه  أمام  الحوض

فلش تراب زراعي 
 سوبدء عملية غر
 األشجار
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