الصوان
لمحة عن بلدة ضهر
ّ
ضهر الصوّ ان قرية من قرى المتن االوسط تبعد عن العاصمة بيروت ما يقارب الخمسة والعشرين كيلومترًا الى الشرق وهي
الى كونها إحدى قرى المتن الشمالي الذي يتم ّتع بخصائص معينة دون سائر االقضية اللبنانية  ,تتميّز بمكونات جغرافيّة
وتاريخيّة تجعلها ترتدي طابعًا خاصًا دون سائر القرى وذلك نظرًا لموقعهاالجغرافي وتأثيره على المناخ والطبيعة.
إن موقع ضهر الصوّ ان على أعلى هضبة في المتن االوسط وإشرافها مباشرة على الجنوب يجعلها في مواجهة مستديمة
مع الشمس طوال النهار .كما أن اعتالءها للوديان العميقة المحيطة بها يقيها من الرطوبة والضباب ,فتبقى ضهر الصوً ان
بمنأى عنه .هذا التموضع الجغرافي على شفير الوديان فتح لضهر الصوّ ان آفاق المدى بحيث تشرف على امتداد النظر من
جبل صنين انحدارًا الى البحر عبر قضاءي كسروان وجزء من بالد جبيل  ,ثم تقارب الشاطئ المتوسطي من الشمال الى
الجنوب فتمر بالعاصمة بيروت الرابضة على المتوسط فتظهر وكأنها على أقدام الناظر اليه من ُ
عل لؤلؤة منعكسة انوارها
لي ً
ال في مياه خليجها  ...ثم تلتف الى تالل المتن الجنوبي وعاليه لتصل الى جبل الكنيسة المتالقي مع جبل صنين.
اما الطبيعة الجغرافية المحلية فقد شاءت الظروف أال تشوه بالقدر التي تشوّ هت به جاراتها  ,فهي وإن طغى عليها الباطون
في بعض األماكن إال أنها حافظت على جبل رائع من غابات الصنوبر األوسع واألجمل في المنطقة وقد زرعت فيه دون
تشويه لمعالمه مساكن أنيقة وقصور منيفة.
في ضهر الصوّ ان ينابيع رقراقة تنبجس من جوف األرض مياهًا عذبة فائقة البرودة تروي أبناء القرية وأهل الجوار فيشتفى
منها مياه الشرب على مدار النهار والليل ،كما أن هذه المياه تروي الحدائق والبساتين.
في ضهر الصوّ ان اليوم فورة عمرانية لم يسبق لها مثيل من قبل  ,فهي قبلة أنظار المصطافين اللذين ابتنوا لهم فيها
القصور والشقق الفخمة ،ومن نافل العدل التنويه بسلطتها اإلدارية المتمثلة بمجلسها البلدي الذي تس ّنى له مؤخرًا التف ّلت
من سيطرة الفوضى واالستئثار والفساد كي يستنبط مشاريع عمرانية متعددة تجد طريقها الى التنفيذ أو ً
ال بأول.
عدال في ديموغرافية البلدة ،أحدهما مستشفى بحنس الشهير والذي كان في مطلع
في ضهر الصوّ ان معلمان تاريخيّان ّ
ّ
أهم المراكز
السل) قبل ان يتحوّ ل اليوم الى مركز طبي استشفائي من
العشرينيات مركزًا إقليميًا لمداواة مرض التدرّن الرئوي(
ّ
الطبية في لبنان ،ثانيهما السراي الذي شيّده المتصرف نعوم باشا في أواخر القرن التاسع عشر والذي جعله مركزًا للقضاء ثم
تحوّ ل فيما بعد إلى محكمة للدرجة االولى في المتن ،فمعهدًا الصالح األحداث  ,وقد لعب دورًا هامًا في استقطاب الوافدين
الى القرية كما المستشفى اآلنف الذكر.
ضهر الصوان واعدة اذ أنها بالرغم من غزو «اإلسمنت» لها في بعض األماكن إال أ ّنها ال تزال محافظة على مساحات طبيعية
تمتد يد المدنيّة إليها وهي قابلة للتحوّ ل الى قرية لبنانية نموذجية ال مثيل لهل في لبنان كون الطبيعة التي
واسعة لم
ّ
حباها اهلل بها لم يعطها لسواها من القرى.
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مرئي لكنه بالنسبة لي هو األحب على قلبي وقد انبثق من شعار
اعتمدناه مع اكثرية المجلس البلدي وهو «ممنوع علينا ان نترك
المرضى المعوزين يتألمون بسبب عدم امكانيتهم المادية لشراء
االدوية او لعدم قدرتهم على تحمل نفقات االستشفاء مهما كان
الثمن» .لذلك رصدنا المبالغ الالزمة لتأمين األدوية واالستشفاء
لجميع المحتاجين دون تفرقة ول ّبينا كل الحاجات.

كلمـة رئيـس البلديـة
الصوان
أعزائي أبناء وسكان ضهر
ّ
تح ّية ط ّيبة وبعد
الصوان
ربما هي المرة االولى التي يتوجّ ه اليكم مجلس بلدية ضهر
ّ
وتقدم لكم كشف حساب وذلك ليس على
بمج ّلة تشرح لكم
ّ
سبيل الدعاية االنتخاب ّية بل عل سبيل المعرفة الحقيق ّية للكثير من
الوقائع ،وهو يرى انه لواجب عليه ان يشرح لكم الحقائق بعدما أ ُ ِخ َذ
ّ
نورنا البلدة على مدار الساعة
علينا سكوتنا وعملنا في
الظل .وكما ّ
ولم يعد للعتمة من مكان سنحاول ان نلقي الضوء على البلدة هذه
المرة لنبعد عتمة الجهل والشك والشائعات ونترك االرقام تتكلم.
نضع بين ايديكم الئحة بالموازنات وقطع الحساب منذ سنة 2001
حتى سنة  ، 2013ولمن ال يعرف الفرق بين االثنين ،فان الموازنة هي
تقدير لواردات ونفقات سنة قادمة ،اما قطع الحساب فهو الواردات
ص َّدق سنوي ًا من قبل
والنفقات الفعلية لسنة منصرمة ،ويجب ان تُ َ
سلطات الرقابة كي تكون الواردات والنفقات قانونية وشرعية.
ص َّدق اي قطع حساب من
وكما سترون في تلك الالئحة فانه لم يُ َ
سنة  2002حتى سنة  ، 2006اما بعد تلك السنة اصبحت جميعها
ص َّدقة وفق االصول ،والمعادلة الصحيحة في العمل البلدي هي
ُم َ
ان تنفق البلدية نفس القيمة التي تستوفيها فتعود المداخيل الى
المنفعة العامة لتستفيد منها البلدة .من هنا كانت نفقاتنا عالية
ومتوافقة مع مداخيلنا التي ارتفعت بفعل حسن االدارة والسياسة
المالية واإلنمائ ّية والخدمات ّية الصحيحة التي اعتمدناها وكانت
انجازاتنا واضحة للعيان وكثيفة حتى اصبحنا مثا ًال يُحتذى به او نُحسد
عليه لدى الكثير من البلديات ،ومن بين هذه االنجازات هناك انجاز غير
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ثم ال ننسى المشروع الحلم مشروع الكهرباء الكبير الذي بفضله
و ّفرنا على المواطنين وبخالل  18شهر من اطالقه حوالي النصف
مليون دوالر (التفاصيل الحق ًا) ،اي اضعاف ما انفقناه على هذا
المشروع! باالضافة طبع ًا الى توفير العذابات والقهر التي
عانيتموها من قبل.
وطبعا هناك مشروع المبنى البلدي الجديد الذي أصبح جاهزاً وهو
متطورة لبلدية ناجحة وبلدة نموذج ّية والذي تبلغ
يعكس صورة
ّ
قيمته المادية حالي ًا اكثر من مليوني دوالر أي أيضا أضعاف ما أنفقناه
على هذا المشروع ،باإلضافة الى قيمته المعنوية الكبيرة .وهناك
الكثير من المشاريع األخرى والتي سترون لمحة عنها الحق ًا في هذه
المج ّلة وفي األعداد الالحقة لها مستقب ً
ال.
أعزائي
عندما بدأت بالعمل البلدي كنت أعلم ان الفشل في أي مجال يقوم
يرتد على صاحبه ويكون مكلف ًا ،لكن ما لم اكن اعلمه ان
به االنسان ّ
النجاح احيانا يكون اكثر كلفة بكثير ،فما بين الفشل والنجاح اخترت
االخير ومن دون تر ّدد ومهما كان الثمن ،ألن هذا الثمن يبخث أمام
تطور وازدهار بلدتنا وهذا هو موقف أكثرية أعضاء المجلس البلدي
الحالي الذين وقفوا بجانبي واتخذوا القرارات الصعبة والجريئة
والمصيريّة رغم ّ
كل الصعوبات القانون ّية والماديّة ورغم التهديدات
والشكاوى واالتّهامات الباطلة.
سنبقى سداً منيع ًا تجاه كل من يحاول ضرب هذه اإلنجازات الكبيرة
وسنكمل المسيرة غير آبهين إال بالدعم والثقة والمح ّبة التي
األهم لبقائنا على هذا العهد.
تمنحوننا إياها والتي هي الحافز
ّ
عشتم وعاشت ضهر الصوان
نصري نعوم ميالن
آب 2013

حديقة الشعراء
كتب سليم اللوزي
المتن يكرم أدباءه وشعراءه بحديقة أرز ليخ ّلد التاريخ
أسماءهم ألن الشعراء واألدباء في وطننا كالشهداء ال
يعيشون إال بعد مماتهم ،ولكي ال يبقوا كلمة في كتاب
يزيّن المكتبات أو إسم ًا يذيّل قصيدة أو عمل ،ولكي ال
يسقط التاريخ أسمائهم بين طيات أحداثه ،زرعت بلدية ضهر
الصوان واللقاء المتني لإلنماء  136أرزة في حديقة تبلغ
مساحتها  2100متر مربع في أعلى نقطة في البلدة تحت إسم
«حديقة مثقفي وأدباء المتن الشمالي».
هذا التكريم بتاريخ  24آب  2011هو ثمرة مجهود مشترك بين
البلدية واللقاء إلعطاء الشعراء واألدباء المتنيين الذين
ناضلوا وقاتلوا بأقالمهم كي يبقى لبنان صرح ًا للثقافة
واألدب في العالم العربي حقهم.
على إرتفاع  1000متر عن سطح البحر ،ووسط أشجار الصنوبر
التي تالمس السماء في لوحة ربّان ّية رسمها اهلل على التالل
التي تحرس لبنان ،حضرت الشخصيات السياسية والثقافية
المتنية هذا اللقاء.
كلمة رئيس بلدية ضهر الصوان نصري ميالن الذي أكد أن هذا
المشروع هو أول خطوة في الحملة التوعوية التي تطلقها
البلدية لتوعية الناس على األدب والثقافة« ،هذا المشروع
ليس مشروع زرع أرز أو حفر أسماء ،هذا المشروع هو إنطالقة
لتأسيس جيل جديد من الفنانين واألدباء» ،وأضاف« :سنجهز
هذه الحديقة بجميع المستلزمات األدبية من الرسم إلى
الكتابة والمطالعة باإلضافة لعرض أعمال الفنانين» ،كما
وطلب ميالن من أهالي المكرمين الذين يملكون مؤلفات
لم تنشر بتقديمها للبلدية بغية جمعها داخل بيت صغير
ستجهزه البلدية لحفظها إلى جانب العديد من المؤلفات
لكبار األدباء والشعراء أمثال سعيد عقل وميخائل نعيمي.
وختم ميالن كلمته بالتمني من الوزارات والشخصيات
المعنية دعم المشروع الكبير الذي ستقوم به البلدية
والمتمثل بتأهيل سرايا بحنس التاريخي وتحويله إلى مركز
ثقافي وسياحي على مستوى القضاء والوطن.

وكشف وزير السياحة فادي ع ّبود عن المشروع القائم بين
وزارتي السياحة والثقافة الذي ال يزال قيد الدرس ،والذي
يقضي بتأهيل حدائق عامة كبيرة في المناطق اللبنانية
إلنشاء صاالت عرض كبيرة أو دار أوبيرا إلستقطاب الحركات
الثقافية والفنية في المنطقة.
ونوه وزير الثقافة غابي ليون بالجرأة المتجلية بهذا اإلفتتاح
قائال« :أن نفتتح مكتبة عامة فهذه جرأة في زمن الهبوط
الثقافي ،لكن ان نفتتح حديقة لالدباء والكثر من مئتي اديب
وف ّنان في قضاء المتن الشمالي تحديدا ،فهذا يدل على
جرأة بالغة في تحويل معنى الزمن من مادة لالستهالك
الى معنى للفرادة» ،وأكد ان لبنان ال يقوم اال بثقافة جادة
تحول االمكنة الى ذاكرة تواصلية تليق بأن يكون في كل
بيت من بيوت كبار ادباء لبنان وفنانيه المبدعين وشعرائه
العظماء متحف ًا ،توضع فيه كل اعمالهم وانجازاتهم في
عملية لتحويل السياحة في لبنان إلى دليل ثقافي سياحي
يؤسس ليس لذاكرة مشهدية عند اللبنانيين فحسب ،بل
يساعد المغتربين والسياح في استثمار تاريخهم وتراثهم
الفكري واالدبي والفني ويرشدهم الى قراءة جديدة لالدب
والفكر والثقافة» .وختم متم ّني ًا ان يصبح في كل بلدة حديقة
لألدباء والمثقفين.
وفي الختام أزاح الوزراء ورئيس البلدية الستار عن اللوحتين
التذكاريتين اللتين حفر عليهما أسماء الشعراء واألدباء
المكرمين باإلضافة إلى إسم بلداتهم ،على أن تغلق
الحديقة لفترة مع ّينة لعنايتها وتأهيلها.
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حب
إحتفال  50سنة ّ
جسد
ضم صغاراً وكبا ًر حول مذبح
هو لقاء
ّ
الحب ...حول من ّ
ّ
الحب بأعماله ،هو أبونا الحبيب الياس الهل ِّيل.
ّ
ح ّبه وعمق الهوته لم يقتصرا على جذب أهل الرع ّية وحسب،
بل جذبا قلوب وعقول كثيرة تأثّرت بكلمته وفكره وتواضعه
الصوان.
ومح ّبته طوال فترة خدمته لرع ّيته ،رع ّية ضهر
ّ
اإلحتفالي في كنيسة مار سركيس
القداس
لقاء حب هو
ّ
ّ
ضهرالصوان  -ع ّبر من خالله أبناء البلدة
و باخوس -
ّ
للمحب ،أبونا الياس
والمنطقة عن ح ّبهم وتقديرهم
ّ
الهل ِّيل ،بمناسبة اليوبيل الخمسين لخدمته على مذبح
حب تبقى قليلة
الرب ( 20تموز  20 - 1963تموز ،) 2013وكلمة ّ
ّ
للتعبير عن قدرة عطائه وللتعبير عن شعور ّ
كل من عرفه.
الرب أبونا الحبيب الياس الهل ِّيل وبارك رع ّية ضهر
بارك
ّ
الصوان وأبناءها.
ّ
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«When nature gives you her whole...
and when nature gives you her soul,
both being your only source to breathing,
both being your only hope to surviving...
tell me how can you rest your mind and being
without giving her back a thing, this sole thing
that you owe her and you owe your being.

Therefore...
one must not be born and die - having not
planted a tree, one at least»

Diana

المشروع األخضر
...الصوان والصنوبر
 لبلدة،مشروع أخضر
هذا
ٌ
ّ
،ما فعلته أيادينا عند فقدان البصر
!عوض إن زرعنا شجر
ّ ُلع ّله ي
9
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 إن َحكى...الصوّ ان

سرايا ضهر الص ّوان
فسعي...
فحلم
نظر ٌة
ٌ
ٌ
بن لمشاريع فن ّية وثقاف ّية.
والنتيجة :تَ ٍ
ُ
ش ِّيدت السرايا في العام  ،1896ويعود ترميمها اليوم
محها السنين.
نس ولم تَ ُ
إلحياء حضارة لَم تُ َ
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المبنى الجديد لبلديّة ضهر الص ّوان
كرسم ف ّني،
شخص َج ِه َد لتجسيد ما بدأ
تخطيط ،تصميم وإشراف
ٍ
ٍ
هو يجمع التخطيط الف ّني والمدني ،الهندسي واإلداري.
هو مهندس وهو رئيس البلديّة.
رسمه ّ
تحقق والبلديّة لم تعد مشروع ًا على ورق.
اليوم هي قائمة وأبوابها مفتوحة الستقبالكم.
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كلمة رئيس البلدية نصري نعوم ميالن
في  5شباط  2012لمناسبة زيارة البطرك
مار بشارة بطرس الراعي للبلدة
صاحب الغبطة مار بشارة بطرس الراعي ،سيادة المطران بولس
مطر ،حضرات الكهنة واآلباء ،والرهبان والراهبات ،أوالد ضيعتنا وكل
الموجودين معنا.
قبل ما بلش بحب وجه تح ّية لروح المرحوم نسيب لحود يلي و ّدعنا
مبارح وكان مثال للسياسي الماروني الغير طائفي ويللي بيتمتع
باخالق عالية وتهذيب رفيع المستوى الزم كل سياسي يتحلى فيون.
الصوان  5شباط  2012يللي
اليوم هو يوم تاريخي بتاريخ ضيعتنا ضهر
ّ
اول مرة بزورها بطريرك الموارنة .حظنا حلو انو على ايامنا نحنا وخاصة
انو البطريرك من منطقتنا المتن وجارنا .أهال وسهال فيك بطريركنا.
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وهلق بإسمي وإسم المختار وأعضاء المجلس البلدي واإلختياري بضهر
منحب نتوجّ ه لغبطة البطرك ببعض التم ّنيات
الصوان وأبنائها،
ّ
ّ
ّ
وتحقق مطالبنا.
توصل الصوت عالي
والمطالب ،ألن غبطتك قادر
ّ
أوال :موضوع الالمركزية اإلدارية ي ّلي صارت ضرورة وطنية ملحّ ة
وتتقدم متل ما الزم إال بتحقيق الالمركزية
النو مناطقنا ما رح تنمى
ّ
ّ
بيتحكموا بالبالد والعباد
اإلدارية ،خاصة انو الزعماء السياسين عم
مهم إال برضاهم ...ورضاهم مكلف كتير.
وما بيصير أي مشروع
ّ

أول شي بحب عرفكون شوي على ضيعتنا وبلديتها وخوري رعيتها:
الصوان مساحتها  3,300,000تالت ماليين و تالتمية الف متر مربع .بتعد
ضهر
ّ
وبتتحول الى
نسمة
2000
فوق
بتصير
وبالصيف
بالشتا،
نسمة
1000
حوالي
ّ
بلدة إصطياف بامتياز ،ألنو موقعها ومناخها وجوها مميزين.

ثاني ًا :مشروع تم ّلك األجانب بضيعتنا ي ّللي عم يخلق جدل عقيم .أنا
ضدو بالمطلق ،النّو فرص العمل يلي بيخلقها
بحب قول أنا مش
ّ
ّ
كتيرة وبتساهم بنمو االقتصاد اللبناني بسبب المشاريع االستثمارية
الناجحة ،بس الزم يكون إلو ضوابط.

بلديتنا بتشتغل بضمير «وبمحبة وشركة» عا قد ما فينا ،وطبع ًا للكل
بدون استثناء حتى تكون ضيعتنا مجموعة.

أوال :الزم تتوقف كل المراسيم الجمهورية يللي بتسمح بتملك
االجنبي باكثر من  3000متر مربّع .يعني مش كل شوي واحد بيعمل
مشروع مرسوم جمهوري بتملك  50الف و  60الف متر مربع.

آخر أعمالنا كانت تأمين الكهرباء  24/24من بعد ما عجزت دولتنا
عن تأمين هالخدمة الحيوية وبالكلفة من دون أي أرباح .وقدرنا نأمن
الطبابة واألدوية مجان ًا لكل العايزين.

لهوية متج ّذرة في هذه األرض...
زيارته هي تذكير ُ
ٍ
إنّها هويتُنا ،تُشبه أرز لبنان والص ّوان...
ّ
نتذكر األرز الخالد
زيارته تذكيرٌ لهويتنا التي وجب أن
والص ّوان الصلب كلّما ذكرناها.

اما خوري رعيتنا ،ابونا الياس هليل .في ناس بتتشكي منو  ،يمكن
ألنو ما بيعرف يحكي  ,اال ّ الحق والحقيقة وجريء متل مار بولس.
ّ
كل المظاهر الماديّة وعم
أحلى ما فيه إنو متواضع ومتر ّفع عن
ّ
يطول بعمرك
اهلل
مسيحي.
لكل مؤمن
يعطينا أكبر صورة ومثل
ّ
نجددلو
أبونا الياس .واذا فينا نعمل واسطة مع سيدنا البطرك حتى ّ
لمرة واحدة فقط حتى يضل برعيتنا وحتى لو صار فوق السن،
منكون ممنونين.

وه ّلق نحنا بصدد إنشاء مركز بلدي حديث وصرنا خالصين الهيكل
كللو بالرغم من كل الصعوبات يللي عم بتواجهنا ،يا ريت س ّيدنا
ومحفز
البطرك بباركلنا اياه على طريقكون ،هيدا بيكون فخر إلنا ُ
لكل العاملين ،مش عم أعمل دعاية سيدنا البطرك ،بس بحب
لما يكون في إرادة و تصميم بكون في نجاح .آخر مثل هو
قول ّ
كاتدرائية ما جريس المارونية ببيروت يللي بفضل تصميم وإرادة
سيدنا المطران بولس مطر رح يدق قريب ًا أكبر جرس بالشرق ،جرس
مريم والدة االله .بيرتفع على البرج علو  70مترا ويعلوه صليب كبير
بطول سبعة أمتار .شكرا للمطران بولس مطر.

وشي تاني :التم ّلك الزم يكون ملزوم بفترة زمنية وحتى لو وصلت
المهم ترجع االرض لللبناني! وبحب قول ل يللي بيجهلوا
ل  100سنة،
ّ
او بيتجاهلو ,إنو رئيس البلدية ما عندو أي سلطة لمنع التم ّلك أبداً.
ّ
بكل االحوال أنا بطمنكون ما رح خ ّليكون توعوا بضيعتنا إال
بس
على صوت واحد وهوي صوت أجراسنا من دون أي صوت آخر .ورح
ّ
نضل محافظين على طابع ضيعتنا األصلي واألصيل لو شو ما صار،
وهيدا وعد قدام مار سركيس وباخوس وقدام بطركنا .هيدا خط أحمر
وبالعريض كمان.

وراقي .هون بيجي دور االكليروس المسيحي ي ّللي بيملك أكثر من
 3بالمئة من مساحة لبنان ،وعندو أفضل المدارس والجامعات .بس
ها المدارس والجامعات ما بتساعد تالميذها كفاية .واألراضي ي ّللي
بيملكوها ،أكثريتها أراضي بعل ومش عم تستخدم .فا منتأ ّمل من
ّ
ويحث االكليروس إنو يساعدوا التالميذ
غبطو يعالج هالموضوع
ويدعموون وحتى يستثمروا هاالراضي بمشاريع سكن ّية ،وتجاريّة،
ونقويه
وصناع ّية ،وزراع ّية لحتى نحافظ على الوجود المسيحي
ّ
ونرسخو بأرضو.
ّ
الصوان ِعنا مث ً
ال ( )200000ميتين الف متر مربّع للوقف واألديرةw
بضهر
ّ
مستعدين نعطيهون كل التسهيالت ليقوموا بأي
والرهبان .نحنا
ّ
مشروع بيفيد المسيحي.
أخيراً :بيقولو إنو بطرك الموارنة :مجد لبنان أعطي له .بس من وقت
ما المسيحيين ما سمعوا كلمة البطرك صفير يللي منوجّ هلو تح ّية
إجالل ،وانغمسوا وقتلوا بعضون البعض ّ
خف وهج هالمجد .ألن
كل جماعة أو ّ
متل ما بيقول اإلنجيلّ « :
كل بيت ينقسم على نفسه
يخرب « بس ه ّلق ع ّنا أمل كبير برعايتكون وحكمتكون وإصراركون يا
بلم الشمل المسيحي تكفوا
غبطة البطرك انو ي ّللي بلشتوا فيه ّ
لآلخر حتى نسترجع وحدتنا وقوتنا كمسيحيين بلبنان وبالشرق
تمهيدا لوحدة لبنان ك ّلو ،ألنو ومتل ما كان يقول الطوباوي جان
بول الثاني « :لبنان أكثر من وطن ،لبنان رسالة للشرق والغرب»
وساعتها مجد لبنان بيرجع يشعّ من بكركي بالذات على لبنان
والعالم ك ّللو...
نصري نعوم ميالن

ثالث ًا :موضوع األمالك واالوقاف المسيحية .قبل ما اطلب من الناس
ما تبيع أراضيها لالجانبص ما الزم ننسى انو المسيحي ببيع لحتى
يعلم والدو باحسن مدارس وجامعات .وحتى يعيش بمستوى عالي
الصوّ ان ...إن َحكى
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مركز بحنّس الطبّي

مشروع المدافن الجديدة

ماض أم وع ٌد منتَظر؟...
قصة
ّ
ٍ

مشروع آخر من المشاريع القائمة.
ٌ
ب لفتر ٍة وجيزة بعد بدء بنائه عام  ،2007لكن اليوم
ُغ ِّي َ
يتم العمل المتواصل إلنهائه خالل هذا العام.
ّ
يَسعى أعضاء المجلس البلدي لدعوة أبناء البلدة كي
يتم اإلتفاق على توزيع ال  60مكان ًا فيما بينهم .سوف
ّ
يُعلن هذا اللقاء عند اقتراب اإلنتهاء من المشروع.
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عن إداء بلدية ضهر الص ّوان
الصوان بشخص رئيسها المهندس
« أنا راضية عن إداء بلديّة ضهر
ّ
نصري ميالن ،وال أطالبه بأي شيء .فالخدمات باتت تتو ّفر في
المنطقة والطرقات نحو األفضل والكهرباء متوفرة  . 24/24إنها
أفضل من ّ
الصوان
كل البلديات التي عرفناها سابق ًا .أنا أحب ضهر
ّ
وسأبقى فيها لمدى الحياة».

هيام الخازن

« من الصعب على اللبنانيين احيانا ان يقتنعوا وان يعترفوا بأن
خصمهم السياسي يمكنه أن ينجح في مهمته التي انتدب وانتخب
من اجل ادائها أال وهي الخدمة العامة .واذا نجح هذا الخصم في
تحقيق بعض المشاريع الحيوية ،يحاول خصومه جهدهم التهرب
من ذكرها أو التقليل من قيمة هذه اإلنجازات!
رئيس بلدية ضهر الصوان في المتن الشمالي ،االستاذ نصري نعوم
ميالن ،انسان لم ننتخبه في االنتخابات البلدية الماضية ونود هنا
واآلن من على هذه الصفحة ان نعترف له بانجازاته وان نهنئه عليها.
انه في الحقيقة قد نجح واكمل عمله الجيد في تحسين الضيعة
باستمرار! وكنا نتفاجأ كل مرة نرى شيئا جديدا مفيدا للناس.
آخر انجازاته مع فريق عمله هو انه أخذ على عاتق البلدية التي يرئسها امر
تأمين الكهرباء ليال نهارا كلما اختفت كهرباء الدولة! وكم وكم تختفي
كهرباء الدولة! وكم وكم و ّفر علينا هذا االنجاز من تنهدات وتعب فكر.
بالمقابل لم يسلخ جلد اهل الضيعة من ناحية األسعار ،هذا شيء
أفرحنا وأراحنا كثيرا بعد شدة المعاناة الطويلة من هذا الموضوع».

ناديا ملكو شويري
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محاضر الجلسات
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المولّد الكهربائي
تململ وشكوى من الرسوم المرتفعة.
الدافع:
ُ
ّ
الحل :مو ّلد كهرباء عمومي ألبناء البلدة هدفه التوفير وتوفير الكهرباء  24/24ساعة.
ّ
الفعل :التصويت باألكثريّة المطلقة وشراء المولد.
النتيجة :رسوم منخفضة مقارنة مع رسوم الدولة ومع رسوم مناطق أخرى ،وخدمة أفضل.
األرقام التالية توضح أكثر:
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العقارات الخاصة التي تملكها البلدية

فيكون مجموع مساحات العقارات الخاصة التي تملكها
البلدية حالي ًا حوالي  8340م2
علم ًا ان البلدية بصدد استمالك عدة عقارات اضافية.
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