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ليبقى علينا 227 مليونًا. وقد استطعنا أن نجمع 120 مليون 
ليرة كاش، ألننا بصدد العمل على مشروع إنارة راشيا على 
امل���ول���دات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، ب���دل م��ول��دات االش���ت���راك ال��ت��ي ل��م يعد 
بمقدور أبناء راشيا دفع أكالفها، بعدما وصل سعر الخمسة 
أم��ب��ي��ر ف���ي راش���ي���ا ال����ى 135 أل����ف ل���ي���رة. ع��ل��ى ه����ذا األساس، 
اشترينا أربعة مولدات، وسنباشر العمل، خالل شهر تقريبًا، 

ليس بغاية الربح، بل لتخفيف العبء عن املواطنني.

السابقة بما يخدم مصلحة  البلدية  ¶ هل هناك تعاون بينكم وبني 
االهالي؟

السابقة  ال���ب���ل���دي���ات  ي���ت���ع���اون رؤس������اء  ان  ال��ط��ب��ي��ع��ي  م���ن   ����������
ان هذا  اال  االم��ور واملشاريع،  ادارة ومعالجة  والحالية، في 
أمر نادر في ان بشكل عام. ال تجد رئيس بلدية، لم يحالفه 
الحظ ف��ي االن��ت��خ��اب��ات، ي��ب��ادر ال��ى التعاون م��ع خصمه من 
اجل مصلحة املدينة او القرية، دائمًا تتغلب السياسة على 

املصالح العامة. 

ال�����ل�����ج�����ان ضمن  امل������دن������ي ف������ي ع����م����ل  امل����ج����ت����م����ع  ي����ش����ت����رك  ¶ ه������ل 
االختصاصات؟

������������� ط��م��وح��ن��ا ت��ش��ري��ك م��ج��ت��م��ع راش���ي���ا ف���ي اق���ت���راح املشاريع 
وم��راق��ب��ت��ه��ا، ب��م��ا ي��خ��دم م��ص��ال��ح امل��واط��ن��ني، خ��ص��وص��ًا إذا 
كانت اللجان مطعمة بمواطنني لديهم الخبرة واالندفاع في 

العمل، وهذه مهمة باشرنا بها منذ ان استلمنا البلدية.

¶ ه��ل صحيح م��ا ص���ّرح ب��ه ال��وزي��ر وائ���ل أب���و ف��اع��ور ف��ي موضوع 
االستحصال  يستطيعون  راشيا  منطقة  أهالي  ب��أن  البناء،  رخ��ص 

على رخص البناء من وزارة املهجرين؟
����� بالفعل يستطيع املواطن أن يحصل على رخصة مهجرين، 
وهذه الرخصة أقرب ما تكون إلى الرخصة القانونية ألنها 
التنظيم املدني، على أن يكون  من الضروري أن تصدر عن 
ل��ط��ال��ب ال��رخ��ص��ة ف��ي ال��ع��ق��ار ح��ص��ة 2400 س��ه��م. وإذا وجد 
��ع��وا معه عليها. 

ّ
ي��وق أن  الجميع  فعلى  ال��ع��ق��ار،  ف��ي  ش��رك��اء 

وك���ذل���ك ال��ت��راج��ع ال��ق��ان��ون��ي امل��ط��ل��وب ع���ن ال��ج��ه��ات األربع، 
وعلى هذا األساس يأخذ الرخصة، واألكالف أقل من رخصة 

التنظيم املدني. 
ه�����ذا ال�����ق�����رار ج�����اء ب���ع���دم���ا أوق������ف وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة رخص 
أن  وخصوصًا  ال��ق��رى،  جميع  ف��ي  مشكلة  وخلق  البلديات، 

زينكو هاوس

مكتبة زوق مكايل زينة »بيت الشباب والثقافة« 
تقرير

مايا أبو صليبي خشان 

افتتحت بلدية زوق مكايل مكتبتها 
ال��ع��ام��ة، ب��ع��دم��ا ان��ت��ه��ى ف��ري��ق العمل 
فيها من توثيق 30 ألف كتاب باللغات 
واإلنكليزية،  ال��ف��رن��س��ي��ة  ال���ع���رب���ي���ة، 
وب��ع��د االن��ت��ه��اء أي��ض��ًا م���ن تحضير 
ل 

ّ
ال��ص��ف��ح��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ال��ت��ي تسه

وصول القراء إلى املعلومات بطريقة 
أسهل، في انتظار أن تؤمن الروابط 

مباشرة على الشبكة اإللكترونية. 
بلدية  ت�����ك�����ون  امل����ك����ت����ب����ة  ه��������ذه  م������ع 
ال��زوق، ال��رائ��دة في مختلف األعمال 
اإلن��م��ائ��ي��ة، ق���د ك���ّون���ت ب��ن��ي��ة ثقافية 
مهمة للبلدة. فكانت قد أنجزت صالة 
معارض  م�����س�����ارح،  ل���ل���م���ح���اض���رات، 
الشباب  »بيت   

ّ
ليطل عامة،  ومكتبة 

والثقافة« في نيسان 2009، مجاورًا 
الحرفي«  و»ب���ي���ت  ال���ب���ل���دي  ال��ق��ص��ر 
الروماني  وامل��درج  العتيق  والسوق 
وفيه مسرح تجريبي، ومقهى وناد 

لإلنترنت. 
»ب��ي��ت ال��ش��ب��اب وال��ث��ق��اف��ة« ه��و فكرة 
بحسب  ن��وف��ل،  نهاد  البلدية  رئيس 

البرامج والعالقات  ما تشير مديرة 
إل����ي����ان فرسان.  امل����رك����ز  ف����ي  ال���ع���ام���ة 
إنشاء  البدايات كانت عبر  إن  تقول 
مكتبة صغيرة، »وأح��ب تطوير هذا 
املوضوع بعد زيارات عديدة قام بها 
في أوروبا. وقد وصل الى هدفه بعد 
سنوات  ث��الث  لنحو  متواصل  عمل 

ونصف، رغم كل عوائق التمويل«. 
ي���ت���أل���ف ف����ري����ق ال���ع���م���ل امل���ك���ت���ب���ي من 
شابتني خضعتا لعدة دورات تدريبية 
في مجال املعلوماتية، وكانت املكتبة 
ال���زوار قبل مدة.  قد ب��دأت باستقبال 
أصبح  أن��ه  »اعتبرنا  فرسان  توضح 
امل��ك��ت��ب��ة رسميًا  اف���ت���ت���اح  ب���إم���ك���ان���ن���ا 
أخ����ي����رًا، ووض���ع���ن���ا ش���روط���ًا بسيطة 
كاالشتراك السنوي الذي تبلغ قيمته 
15 ألف ليرة للفرد ويخّوله استعارة 
اإلنترنت  واس���ت���ع���م���ال  ك���ت���ب  ث���الث���ة 
املكتبة«.  ف���ي  امل���ي���دي���ا  آالت  وج��م��ي��ع 
املشترك وضع ضمانة  »على  تتابع: 
ق���دره���ا خ��م��س��ون أل���ف ل��ي��رة ت��ع��اد له 
بعد 12 شهرًا، إذا أع��اد الكتب خالل 
ب���ح���ال���ة ج����ي����دة وف�����ي الوقت  ال���س���ن���ة 
ال���س���ب���ب في  امل�����ح�����دد«. وت����وض����ح أن 

»الصعوبة  ه��و  الضمانة  ه��ذه  طلب 
التي واجهناها في تجميع الثالثني 
متها 

ّ
أل��ف ك��ت��اب، م��ن خ��الل هبات قد

الفرنسية  م���امل���ي���زون  رواي  م���دي���ن���ة 
امل��ت��وأم��ة م��ع زوق م��ك��اي��ل، وم���ن دور 
»الروح  وجامعتي  لبنان  ف��ي  النشر 
القدس« ��� الكسليك و»سيدة اللويزة« 
الجامعات  وع��دد من  ��� زوق مصبح، 

والكتاب«. 
األع��م��ار وتتناسب   

ّ
ك��ل الكتب  تطال 

مع كل االهتمامات واألذواق، »إال أن 
أهم ما فيها الكتب الخاصة باألطفال 
من عمر سنة إل��ى ست عشرة سنة، 
وال���ن���ش���اط���ات ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا حول 
الكتب وخصوصًا أننا صرنا ضمن 
شبكة مكتبات السبيل، ويسعى عدد 
م��ن أف���راد »ب��ي��ت ال��ش��ب��اب والثقافة« 
لألطفال  ن�����ش�����اط�����ات  إي������ج������اد  إل��������ى 
ال���ق���راءة وذل���ك من  ع��ل��ى  وتحفيزهم 
خ�����الل ال���ع���م���ل م����ع م��خ��ت��ل��ف هيئات 
الكشفية  والهيئات  املدني  املجتمع 
في املنطقة، والتي تعقد نشاطاتها 

في بيت الزوق«. 
والثقافة«  ال���ش���ب���اب  »ب���ي���ت  وي���ط���ل 

الرياضة  »ق�����ص�����ر  م������ش������روع  ع����ل����ى 
وامل���س���رح« ال����ذي ب���دأ ت��ن��ف��ي��ذه، وفيه 
الدولية  الفنية  للعروض  مساحات 
ملشاهدة  م��������دّرج  وف����ي����ه  ال���ش���ت���وي���ة. 
امل��ب��اري��ات ال��ري��اض��ي��ة م��ن ك���رة سلة، 
ط���اول���ة وم���ض���رب، وي��ت��س��ع لخمسة 
آخر  م��������درج  وه�����ن�����اك  م����ق����ع����د.  آالف 
لخمسة  ي���ت���س���ع  امل����س����رح  مل���ش���اه���دة 
لوازمه  م���ع  م��ق��ع��د  وث��م��ان��م��ئ��ة  آالف 
أوملبي،  ساخن  مسبح  اللوجستية. 
م��دي��ن��ة ري���اض���ي���ة ت��ض��م م��ل��ع��ب كرة 
سلة، كرة طائرة وكرة مضرب، ملعب 
س���ك���وات���ش، م��ل��ع��ب��ان م���ق���ف���الن لكرة 
املضرب ومالعب أخرى، ناد رياضي 
صالة  بدنية،  رياضية  ص��ال��ة  يضم 
رق��ص على أن��واع��ه، م��رك��ز صحافة، 
ستة متاجر. من جهة أخ��رى، تعمل 
للنول  إن��ش��اء متحف  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ة 
في مدينة الزوق التي كانت عاصمة 
ال���ن���ول وال��ح��ري��ر ف���ي ال���ق���رن التاسع 
ت���ن���ظ���ي���م دورات  ع�����ن   

ً
ف����ض����ال ع����ش����ر، 

ت���دري���ب���ي���ة م��ك��ث��ف��ة وم���ت���واص���ل���ة في 
الكومبيوتر واللغات، ودورات أخرى 

في الفرنسية للمؤلفني الصغار.

◄  استقاالت في بلدية 
علمات 

ب��ع��د ي���وم���ني ف��ق��ط م���ن ان��ت��خ��اب محمد 
علمات  لبلدية  رئيسًا  ع��واد  علي  كامل 
����� جبيل )جوانا عازار( بثمانية أصوات، 
م���ق���اب���ل س��ب��ع��ة ص���ّب���ت مل��ص��ل��ح��ة علي 
حسني عواد، تقّدم أمس ثمانية أعضاء 
البلدي  املجلس  ليصبح  باستقاالتهم، 
 بعدما فقد أكثر 

ّ
في علمات بحكم املنحل

»األخبار«  وعلمت  أعضائه.  من نصف 
أّن ه���ذه االس��ت��ق��االت ت��أت��ي ب��ع��د أشهر 
م���ن األخ����ذ وال�����رّد ب���ني أع���ض���اء البلدية، 
وخصوصًا أن أربعة منهم التحقوا بها 
ب��ع��د ق����رار ص����ادر ع��ن م��ج��ل��س شورى 

الدولة أبطل النتائج األولى. 
وامل��س��ت��ق��ي��ل��ون ه����م ع���ل���ي ع�������واد، معني 
ش��ق��ي��ر، ج���ه���اد ح���ي���در أح���م���د، حكمت 
الغداف، خليل عواد، محمود عواد، باسم 

الغداف، محمد مرعي حيدر أحمد.
 

◄ موظفو بلدية بيروت 
الجدد باشروا أعمالهم

ب��اش��ر امل��وظ��ف��ون ال���ج���دد، امل��ع��ّي��ن��ون في 
اإلدارية  بيروت  بلدية  مالكات  مختلف 
من   

ً
ب���دءًا الوظيفية  مهماتهم  ال��ش��اغ��رة، 

أمس، بعد لقاء لهم مع محافظ العاصمة 
ب��ال��ت��ك��ل��ي��ف ن��اص��ي��ف ق���ال���وش، بوصفه 

ع 
ّ
توز وق���د  التنفيذية.  للسلطة  رئ��ي��س��ًا 

املوظفون، الذين يربو عددهم على مئتي 
م��وظ��ف، على امل��راك��ز اإلداري���ة الشاغرة 
مع مراعاة أماكن سكنهم، حرصًا على 

الحضور الدائم من دون أية معوقات.
وأش�����ار م��ج��ل��س ب��ل��دي��ة ب���ي���روت إل����ى أن 
مصلحة  ف��ي  املعّينني  الثالثة  املفتشني 
ال��ت��ف��ت��ي��ش ه�����م: ه���ان���ي ح����م����زة، ريمان 
بالغي وعبير الحداد، قد أقسموا اليمني 
أم��ام املحافظ ق��ال��وش، وم��دي��ر مصلحة 
الله  البلدية عبد  التفتيش بالتكليف في 
شخيبر، وذل��ك وفقًا ألح��ك��ام امل���ادة 13 

من نظام مصلحة التفتيش 

◄ دور البلدية في التنمية 
االقتصادية املحلية

والحكومات  امل���دن  منظمة  مكتب  ��م 
ّ

ن��ظ
املحلية املتحدة )لبنان، سوريا واألردن(، 
أمس  اللبنانية،  للبلديات  التقني  املكتب 
ورشة عمل عن »دور البلدية في التنمية 
االق���ت���ص���ادي���ة امل��ح��ل��ي��ة«. وأوض�����ح بيان 
ص��ادر ع��ن  املكتب »أّن ال��ورش��ة هدفت 
الى تعريف املشاركني على دور البلدية 
في التنمية االقتصادية املحلية، ومعرفة 
األس���ب���اب ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ال���ت���ي ح���ال���ت دون 
قيام البلديات في لبنان بدور في مجال 

التنمية االقتصادية املحلية«.
ول��ل��غ��اي��ة ع��رض��ت خ���الل ورش����ة العمل 
تحّدد  ال����ت����ي  ال���ق���ان���ون���ي���ة  »ال����ن����ص����وص 
التنمية  ل��ب��ن��ان لجهة  ف��ي  ال��ب��ل��دي  ال����دور 
األنواع  وب���ي���ان  امل��ح��ل��ي��ة،  االق���ت���ص���ادي���ة 
اعتمادها  يمكن  التي  واآلليات  املختلفة 
لتحقيق  القوانني واألنظمة  إط��ار  ضمن 
البلديات  لبنان، وإف��ادة  التنمية في  هذه 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��ن ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة التي 
قت في عدد من مدن منطقة الشرق 

ّ
تحق

النصوص  وب���ي���ان  وأوروب���������ا،  األوس������ط 
القانونية التي أجازت لها ذلك«.

أخبار

بعدم  القرار  عليهم  ليسقط  البناء،  م��واد  اشتروا  املواطنني 
البناء برخصة البلدية. أتمنى على وزير الداخلية، في حال 
مع  مشتركة  تكون  أن  البلديات،  م��ن  بناء  برخص  السماح 
التنظيم املدني، بما يحفظ حق الشخص، وحق الجار بعدم 
البيئة والتراث في ما  الحفاظ على  التعدي، وتلحظ شرط 
 ال يمكننا أن نترك الباطون ليشّوه 

ً
خص راشيا، ألنه فعال

املواطن  القرميد. كما نحرص على حقوق  في  راشيا  ت��راث 
الذي قد يضطر إلى إجراء تسوية مع التنظيم املدني، فيدفع 

أكثر بكثير من الكلفة الحقيقية.

¶ ملاذا ال تزال راشيا، رغم رمزيتها، من دون اتحاد على الرغم من 
أنها تضّم 26 بلدية ل�27 بلدة؟

، إن عدم وجود اتحاد ليس بسبب القانون، بل هو عائد 
ً
����� أوال

خالفاتهم  انعكست  ال��ذي��ن  السابقة،  البلديات  رؤس���اء  ال��ى 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة. الدولة  امل���ش���اري���ع اإلن���م���ائ���ي���ة  ال��س��ي��اس��ي��ة ع���ل���ى 
والجهات املانحة، عند مراجعتنا لها بأي موضوع، تطلب 
االتحاد  مع  التعامل  في  الرغبة  عنده  الجميع  ات��ح��ادًا.  منا 
أكثر من بلدية منفردة. عندما تطرح مشروعًا لقرية منفردة 
يوضع على الرف، أما عندما يرون أن املشروع مطروح من 

قبل اتحاد بلديات، فإن االهتمام ينصّب عليه.
وع��ل��ى ه���ذا األس����اس قمنا ب��ج��ول��ة أف���ق ع��ل��ى جميع رؤساء 
ال��ب��ل��دي��ات، ورأي���ن���ا أن ع����ددًا م��ن��ه��م ي��ري��د أن ي��ك��ون لراشيا 
ات�����ح�����ادان، وآخ����ري����ن ي��ف��ض��ل��ون إق���ام���ة ات���ح���اد واح������د. املهم 
أن ال��ج��م��ي��ع ات��ف��ق ع��ل��ى م���ش���روع ت��وح��ي��د ال��ب��ل��دي��ات. وبعد 
 منهما 

ّ
امل����داوالت، ات��ف��ق على إن��ش��اء ات��ح��ادي��ن ل��راش��ي��ا، ل��ك��ل

ميزته في تقديم خدمات إنمائية إضافية. واحد يحمل اسم 
ات��ح��اد ج��ب��ل ال��ش��ي��خ وي��ض��ّم 14 ق��ري��ة، وال��ث��ان��ي يحمل اسم 
الخريطة  حسب  وقسمت  قرية،   12 ويضم  االستقالل  قلعة 

الجغرافية لها.

¶ كيف سيتّم تعريف طائفة رئيسي االتحادين؟
����� ل��م ي��ت��م ال��ت��ح��دث ب��ه��ذه ال��ت��ف��اص��ي��ل، إن��م��ا س��ت��ذه��ب األمور 
ات��ح��اد، على أن يكون رئيس  ك��ل  ف��ي  حسب الطائفة األك��ب��ر 
اتحاد »قلعة االستقالل« من الطائفة الدرزية، ويكون رئيس 
ات��ح��اد »ج��ب��ل ال��ش��ي��خ« م��ن ال��ط��ائ��ف��ة ال��س��ن��ي��ة. وي��ك��ون نائبا 
أنه  أعتقد  املسيحية.  الطائفة  من  االتحادين  في  الرئيسني 

بهذه الطريقة تحفظ لجميع الطوائف حقوقها.

يرى رئيس بلدية راشيا 
مروان زاكي أن اللجان 
 حاجة 

ّ
البلدية تعد

ماسة للبلديات، تشارك 
في تحضير املشاريع 
والدراسات ومراقبة 
التنفيذ. وأعلن أنه 

أضاف إلى اللجان 
السابقة في البلدية 
لجنة املناقصات 

وفض العروض، على 
أمل أن تضم في األشهر 

املقبلة ناشطني من 
أبناء املدينة، لتفعيل 

عملها بما يضمن 
الشفافية.
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