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مرحبا بك يف ليتزو!

ليتزو،  يف  جار  بأنك  نقول  أن  ميكننا  فصاعدا،  اآلن  من 
ولذلك جئت ألحييك.

جميع  يشكلها  ودينامية  تشاركية  قبيلة  ليتزو  تعترب 
واحد  كل  وتجربة  وحكمة  ثقافة  تقاسم  بها.  املقيمني 
منا يرثينا. ولذلك فأنا أشجعك للمساعدة يف تحسني وبناء 

ليتزو املستقبل.

عىل  نعرِّفك  أن  يديك  بني  الدليل  هذا  خالل  من  نود 
كل  فيه  تجد  وسوف  املحيطة.  واملناطق  ليتزو  من  كل 
املرافق  التعليم،  بلديتنا:  تقدمها  التي  واملوارد  الخدمات 

الرياضية، مركز صحي، مكتبة، مدرسة موسيقى، إلخ.

الباسكية هي ميزة حرصية ألرضنا، ولذلك فقد أصبحت 
أن  يف  هدفنا  ويتمثل  اليومية.  حياتنا  يف  رئيسيا  العبا 
يتحول التواصل بني جميع سكان ليتزو إىل دعامة وعامل 
البلدي ندعوك لتعلم  متامسك. ولذلك، فإننا يف املجلس 
املجلس  بأن  نبلغك  بها. ولهذا، فنحن  الباسكية وللعيش 

البلدي سيمول دراستك %100.

 لتشجيع لك أن أشجعك عىل عيش ليتزو واالستمتاع بها.

ومرة أخرى، مرحبا بك!

رئيسة املجلس البلدي بليتزو
أينووا ثابالو لوياريت

الرتحيب
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اوسكال هرييا
خيبوثكوا

إيكورينيا، الرمز الرئييس
الوسكال هرييا.

اوسكال هرييا، أي بالد اللغة الباسكية، هي أرض الشعب الذي يسكن فيها. وهي دولة أوروبية بثقافة )نظام القيم، 
والتقاليد، والتعبريات الثقافية والرياضية، الخ( ولغة )الباسكية( خاصة، ولكنها منفتحة عىل العامل.

تتكون من أربع مناطق: آرابا، بيثكايا، خيبوثكوا، البوردي، نافارووا بيهرييا، نافارووا غارايا وثوبريووا، ويصل عدد سكانها 
إىل 3 ماليني نسمة.

الخ،  الخاصة(،  القوانني  القضائية )مجموعة  الواليات  نافارا،  أثبتت كل من مملكة  تاريخ طويل:  اوسكال هرييا لديها 
رغبتنا يف خلق دولة مستقلة وذات سيادة. يف الوقت الراهن، تشكل كل من آرابا، وبيثكايا، وخيبوثكوا إقليم ذو حكم 
فيها  يعمل  تتوفر عىل سلطة خاصة  فإن خيبوثكوا  الحاكمة. وهكذا،  الهيئة  الباسكية هي  الحكومة  اعتبار  ذايت، مع 

مجلس املقاطعة اإلقليمية بصفته هيئة ترشيعية.

وعالوة عىل ذلك، فإن الهوية الباسكية يف اوسكال هرييا هي شعور عميق الجذور.

تاريخيا، كانت للهجرات أهمية كبرية، وال تزال كذلك حتى يومنا هذا. اوسكال هرييا متنوعة جدا، وكل اللغات والثقافات 
التي تتعايش فيها تغني الثقافة الباسكية.

تقع خيبوثكوا يف الشامل الرشقي من منطقة الحكم الذايت، ويقطنها حوايل 700.000 نسمة. وعاصمتها هي دونوستيا.
وتقع ليتزو عىل سفوح جايزكيبيل يف جامعة أوارسوالديا. وتقع هذه الجامعة بالقرب من دونوستيا )العاصمة( وتشملها 

بلديات باسايا، وإرينترييا، وأويارتزون، وليتزو.

املوقع

ليتزو
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تعود آثار املركز السكاين األول بليتزو إىل القرن العارش، أي عندما كانت جامعة نهر أويارتزون تنتمي إىل ملوك نافارا. وعموما، 
فقد متيزت تلك اللحظة من التاريخ بانعدام األمن، بحيث كانت تشهد أعامل نهب متكررة من قبل القراصنة النورمان.

ويف القرن الثالث عرش، بعد احتالل خيبوثكوا من قبل مملكة قشتالة، تحولت ليتزو إىل مكان اسرتاحة لطريق سانتياغو 
دي كومبوستيال عىل طول الساحل. ويف نفس الوقت، بدأ سكان ليتزو يف االهتامم بالبحر.

وخالل القرن السادس عرش وجزء من القرن السابع، تم تطوير األنشطة املرتبطة بالبحر بكثافة عكس الزراعة. وقد 
كانت لألهمية االسرتاتيجية مليناء باسايا واالمتيازات البحرية التي كان يتمتع بها سكان ليتزو فضل كبري، وذلك من خالل 

تحميل وتفريغ البضائع.

االقتصاد  عاد  السابع عرش،  القرن  أزمة  فبعد  ومع ذلك، 
القرن  نهاية  ففي  وهكذا،  الزراعة.  قطاع  إىل  تدريجيا 
يف  الوحيدة  القوية  البحرية  املهنة  كانت  عرش،  الثامن 
الزراعة،  أما  الشاطئي.  البحري  الصيد  ليتزو هي  اقتصاد 
فقد شهدت زيادة كبرية. من جهة، ألنها بدأت يف استخدام 
تقنيات جديدة، ومن جهة أخرى، لجلب محاصيل مثل 

الذرة والبطاطا من الخارج.

أونداريبيا  والية  تحت  كانت  ليتزو(  جامعة  )باسم  ليتزو 
من سنة 1203 حتى الثلث األول من القرن التاسع عرش. 
بلدية  تصبح  أن  من  عرش  التاسع  القرن  يف  واستطاعت 
تتوفر عىل مجلس بلدي خاص. وحاولت سابقا االنفصال يف 
مناسبتني: يف سنة 1615 أمام مجلس قشتالة، ويف سنة 1754.

ومن أواخر القرن الثامن عرش حتى سنة 1876، عاشت 
الحروب  من  طويلة  فرتة  اإلقليم  بلديات  كباقي  ليتزو 
واملجاعة. ومع ذلك، فقبل نهاية القرن التاسع عرش جاء 
التصنيع والتحديث. وبدأت التنمية الصناعية يف ليتزو يف 
العديد  العرشين فتح  القرن  التاسع عرش، وتم يف  القرن 
من املصانع. ويف سنة 1950، يف وقت ديكتاتورية فرانكو، 
الناس،  من  العديد  وأىت  كبري،  بشكل  التصنيع  تسارع 
وبفضل  اإلسبانية.  الدولة  من  أو  خيبوثكوا  من  سواء 
ذلك، ازدهرت القبيلة بشكل ملحوظ. تم إنشاء مساكن 

جديدة، وشوارع وأحياء، واختفت العديد من القرى.

التاريخ

 Lezoko Gida Liburua Natura eta Giza املصدر: 
 “Lezo( زوروتوتزا  الندير  من طرف  منشور   ،Lorratza
”historian barrena( وآخرون )ليتزو: املجلس البلدي، 

أرانثادي، 1995(.
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الباسكية هي اللغة املحلية الخاصة باوسكال هرييا، وهي 
تحظى بصفة رسمية. وهي حاليا يف وضعية لغة أقليات، 
التوحيد، وذلك بفضل العمل الكبري الذي  لكنها يف طور 
سكان  معظم  فإن  الواقع،  يف  والكيانات.  األفراد  به  قام 

اوسكال هرييا يساند اسرتداد الباسكية.

فقط.  هرييا  اوسكال  يف  الباسكية  اللغة  بيئة  تتواجد 
وللحفاظ عىل التنوع اللغوي للعامل يجب علينا العناية مبا 
هو محيل. هذه هي املساهمة التي يقوم بها كل متحدث 
حاسمة  أهمية  للغات  عاملية.  اللغوي  للتنوع  بالباسكية 
عىل الثقافة بشكل عام، وعىل الطابع والهوية والتامسك 
بني السكون بالخصوص. وهي مهمة جدا للعمل وللدراسة 

وللحياة االجتامعية.

منع  تم   ،)1975-1939( فرانكو  ديكتاتورية  وخالل 
ومنذ  االختفاء.  وشك  عىل  وكانت  بالباسكية،  التحدث 
ذلك الحني، وبفضل إضفاء الطابع الرسمي عىل الباسكية 

فقد  املحلية،  السلطات  به  قامت  الذي  الهائل  والعمل 
الوضع  تغيري  من  واملواطنني  الشعبية  الحركات  متكن 
السائد. وإىل يومنا هذا، عىل سبيل املثال، التحق ٪95 من 
الباسكية وانترشت  الطالب يف خيبوثكوا بصفوف دراسة 
والثقافة،  اإلدارة،  مثل  املجاالت،  جميع  يف  الباسكية 

والرياضة، والبحث، وعامل الشغل.

تجمعنا  الباسكية  والتواصل؛  التالحم  لغة  هي  الباسكية 
مهم  أمر  الباسكية  تعلم  فإن  ولذلك،  لك.  إثراء  وهي 
فعالية  األكرث  والطريقة  السكان.  بني  املساواة  لضامن 
بها،  التحدث  خالل  من  تكون  الباسكية  اللغة  لتعزيز 
الباسكية،  تعلمت  إذا  تعلمها.  الرضوري  فمن  ولذلك، 

فسوف تكون الفائز، سنفوز جميعا، وستفوز الباسكية.

الباسكية،  وبعد عمل جبار قام به سكان ليتزو السرتداد 
فاليوم 77٪ من السكان قادرون عىل فهمها، ومن املتوقع 

أن تتوسع يف املستقبل.

هل تعلم...؟

من بني اللغات 6000 املستعملة يف العامل، تقع الباسكية يف املرتبة 247 فيام يتعلق بعدد الناطقني بها؟ 	•

أن عدد الناطقني باللغة الباسكية هو حوايل 700.000، وأن اوسكال هرييا هي أرضنا الوحيدة؟ 	•

يتعلق  فيام  املرتبة 35  الباسكية يف  اللغة  تقع  اإلنرتنت،  لويكيبيديا، وهي موسوعة حرة عىل شبكة  وأنه وفقا  	•

باملقاالت املنشورة يف هذه اللغة؟

وأن الباسكية لغة موطونة واستعملت آلالف السنني مبنطقة جبال الربانس؟ 	•

وأنه تم منع استعاملها حتى سنة 1975، وأنه يف الوقت الراهن ميكن مواصلة التعليم الجامعي بالباسكية؟ 	•

وأنه ال يوجد يف العامل مثل هذا العدد من الجمعيات التي تعنى باملبادرات ذات الصلة بالباسكية؟ 	•

وأن يف العامل طرق نطق قليلة مشابهة للبريتسوالريتزا، والتي جمعت ما مجموعه 14.000 مستمع خالل بطولة  	•

اوسكال هرييا؟

الباسكية
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وعىل أي حال، فقد وضع املجلس البلدي خطة الخاصة 
ولدينا  ليتزو.  سكان  قبل  من  الباسكية  استخدام  لتعزيز 
استخدام  إىل  تهدف  الدراسة  قيد  أخرى  خطط  أيضا 
أو  الجمعيات  قبل  ومن  التجاري  القطاع  يف  الباسكية 

.)OLA واملؤسسات والرشكات )خطة

Donibane kalea 2, 20100 Lezo
943513476

euskara@lezo.eus

التوقيت: من اإلثنني إىل الجمعة، من الساعة 08:00 إىل 
غاية الساعة 13:30.

خدمة الباسكية باملجلس البلدي بليتزو

خيارات تعلم الباسكية

يتمثل الهدف الرئييس لخدمة الباسكية باملجلس البلدي 
بليتزو يف تطبيع الباسكية. وللقيام بذلك، وضعت خططا 
ومشاريع يف ثالثة مجاالت: يف املجلس البلدي بليتزو، ويف 

ليتزو، ويف أوارسوالديا.

ويتمثل محورها الرئييس ضمن تعزيز الباسكية يف الزيادة 
من استخدامها. وللقيام بذلك، فنحن نعمل عىل تطوير 
مشاريع مثل قاعة ألعاب، ومستوطنات، مدرسة بريسوس 

أو كوادريالتيغي موجهة لألطفال والشباب.

:Oroitzene-AEK
Donibane kalea 12

943519144

منح دراسية لتعلم الباسكية

عادة ما يكون هناك منح دراسية ألولئك الذين يرغبون يف تعلم الباسكية. إذا تم استيفاء بعض الرشوط، فيتوفر أي 
مواطن يعيش يف ليتزو عىل خيار السرتداد التكلفة الكاملة لتسجيل من خالل املنح الدراسية.

جمعية بانايث باغارا

هدفها الرئييس هو نرش اللغة والثقافة الباسكية. وهي تهدف إىل إتاحتها لألشخاص الذين ليس لديهم أي عالقة بها، وإعطاء 
كل شخص مهام كان أصله، ولغته األم، وظروفه االقتصادية أو غريها من الظروف األخرى الفرصة لتعلم اللغة والثقافة.

وهي تعمل من خالل النقل الثقايف، والريايض، واللغوي، وكذلك عرب الربامج املتعلقة بعامل العمل عىل تعزيز التفاهم 
املتبادل يف مجال الثقافة الباسكية وتعزيز التامسك االجتامعي الداخيل وتكافؤ الفرص. األنشطة التي تقوم بها:

Euskara guztiontzat eskuragarri: خالل دورات التعليم هذه، يتم 	 
تعليم الباسكية عرب ثقافتها، ورقصها، واملوسيقى، والرياضة.

الباسكية 	  لتعلم  NEL (Nik ere Euskaraz Lanean): دورات أساسية 
تستهدف وظائف مختلفة )املطاعم، والعمل املنزيل، واملتاجر، الخ(.

برنامج التنوع: الوعي اللغوي بني اآلباء واألمهات املهاجرين من خلفيات 	 
مختلفة واملولودين هنا، وبرنامج لدعم تعلم اللغة األم.

كل يوم إثنني بإرينترييا.
يف مقر جمعية الو هايثيتارا،

قبالة محطة إوسكو ترين
645733818 / 943331455
www.ninaizgugara.com

ninaizgugara.blogspot.com.es

AEK مكلفة بتعليم الباسكية للبالغني. وال يقترص عملها 
عىل تعليم كيفية تكلم وقراءة وكتابة الباسكية، بل وإنها 

توفر فرصة التعمق يف الثقافة الباسكية.
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عامل الشغل
الجامعة

 دورات تدريبية للسلك
العايل

 دورات تدريبية للسلك
املتوسط

برامج مهنية
متهيدية  البكالوريا

التعليم الثانوي

التعليم االبتدايئ

 التعليم يف مرحلة
II الطفولة املبكرة 

 التعليم يف مرحلة
I الطفولة املبكرة 

مجاين، إجباري

مجاين، إجباري

غري إجباري، مجاين

 موارد لتعليم األطفال والعناية بهم غري إجباري، ويتم
دعمه يف بعض الحاالت

الباسكية تكون لغة التدريس األساسية.

التعليم يكون ثنايئ اللغة.

تقدم الدروس بالقشتالية، والباسكية تكون مادة من املواد املدرسة.

18 - 16

16 - 12

12 - 6

6 - 3

3 - 0

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

التعليم الرسمي

التعليم حق يف اوسكال هرييا، وهو إلزامي حتى سن 16. ويعرض الرسم البياين التايل عمل وإمكانيات النظام التعليمي.

اعتامدا عىل اللغة، ميكن اختيار من بني ثالثة مناذج تعليمية:
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يوفر النموذج »ث« مستوى مناسب من الباسكية والقشتالية، ويساعد أيضا يف حصول الطالب عىل معرفة جيدة باللغة 
اإلنجليزية وغريها من اللغات.

النموذج »ث« منترش عىل نطاق واسع يف خيبوثكوا واوسكال هرييا. يف ليتزو، عىل سبيل املثال، كل العروض تنتمي إىل 
هذا النموذج، ويقوم بالتسجيل فيه كل من األبناء واآلباء واألمهات األصليني ومن خلفيات مختلفة عىل حد سواء. وهو 

منوذج يحقق نتائج جيدة.

)العاملة(،  الفرص  تكافؤ  وضعية  نفس  يف  أطفالك  يكون  أن  يف  ترغب  كنت  إذا  األفضل  الخيار  هو  »ث«  النموذج 
واملشاركة يف الحياة االجتامعية للمدينة، وللتعرف عىل الثقافة الباسكية والثقافات األخرى.

مراكز التعليم

مدرسة هوارتشو هاوري
النموذج »ث« / عام / 0-1 سنة

Polentzarrene s/n
943527342

haurtxo.lezo@haurreskolak.net

مدرسة ليتزو هريي
النموذج »ث« / عام / 2-12 سنة

التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة واالبتدائية
Euskal Herria 1

943514804
info@herrieskola.eus

http://www.lezoherrieskola.eus/

إعدادية ليتزو
النموذج »ث« / عام / 12-16 سنة

التعليم الثانوي اإلجباري
Tomas Garbizu 21

943341088 / 943511208
012962aa@hezkuntza.net

http://www.lezoinstitutua.hezkuntza.net/

باسايا ليتزو ليتزيويا
النموذج »ث« / خاص / 0-18 سنة

التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، واالبتدائية، والثانوية، 
والباكالوريا

Larrabide 5
943526850

lizeoa@ikastola.eus
www.lizeoa.eus
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أقلية.  الباسكية، ثقافة  الباسكية، مثلها مثل  الثقافة  تعد 
يف  فنحن  ولذلك  متنوعة،  هرييا  اوسكال  ثقافات  ولكن 
وضعية من التنوع الثقايف، وهو أمر مرثي لنا. فنحن نرى 
بكل  مرتبطة  رمزية  عوامل  رمزي.  عامل  أنها  عىل  الثقافة 
من الذاكرة من جهة، وباإلبداع من جهة أخرى. ولذلك، 
فالثقافة هي عامل رمزي يتكون من لغات مختلفة، وواحدة 
من تلك اللغات هي اللغة أو اللغات: املوسيقى، الرقص، 
األرشطة السمعية البرصية، إلخ. وإذا كنا نود تفسري العامل 
الذي  الوقود  الثقافة هي  ييل:  ما  لقلنا  بطريقة،  الرمزي 
ساعد ذلك الجد الذي كان مييش عىل أربع أقدام يف امليض 

قدما. ففي اوسكال هرييا نتوفر عىل تعابري ثقافية خاصة 
املرسح،  البريتسوالريتزا،  مستمر:  تغري  يف  وكلها  ووفرية، 

السينام، األدب، إلخ.

ولدعم  شعبنا،  وبناء  لتعزيز  استثامر  هي  الثقافة 
وتنطوي  شعبا.  منا  تجعل  الثقافة  االجتامعي.  التامسك 
حياة  يف  املشاركة  عىل  الثقافية  األنشطة  يف  املشاركة 
االحرتام  الجريان يخلق  العالقات بني  تعزيز  البلدية ألن 
الثقافة.  قسم  أهداف  هذه هي  بينهم.  فيام  والتعارف 

بلل نفسك!

الثقافة قسم 
Donibane kalea 2

943513476
kultura@lezo.eus

الكرنفاالت

ترابوخايل: تقول األسطورة أنه منذ فرتة طويلة، عندما 
ليتزو  األغذية منترشة، كان سكان  املجاعة ونقص  كانت 
ما  عندهم  يكن  مل  أنه  ومبا  الخصوص.  وجه  عىل  فقراء 
يأكلونه، فقد سموهم جريان القبائل املحيطة ترابوخاليث 
كان  »ترابوخايل«  عبارة  فإن  وبذلك،  األقمشة(.  )آكيل 
أصلها الكنية التي أعطيت لسكان ليتزو منذ مدة طويلة.

الرتابوخايل كان يعيش بجايزكيبيل. كان ينزل كل سنة إىل 
القبيلة لقضاء الكرنفاالت مع الجريان. ولكن مارينازكاين 

أهم الحفالت واملهرجانات

سانتا كروث

يتم يف 14 سبتمرب/أيلول، وهو يوم عيد سانتا كروث، االحتفال باالحتفاالت الرئيسية للقبيلة، مع برنامج مكثف ميتد 
لخمسة أيام يستهدف جميع األعامر.

رسق  وقد  ضده.  كانوا  الزيريكوس  من  األرشار  وتوابعها 
الزيريكوس السبعة سبعة أغنام من جريان القبيلة وألقوا 
اللوم عىل الرتابوخايل قائلني بأنهم رأوه وهو يأكل األغنام. 
وحكم الجريان عىل ترابوخايل وأدانوه بالحرق. وهكذا قام 
ترابوخايل برحلته إىل املوت يف الثالثاء األسود. وأخريا قاموا 
الوقت،  من  فرتة  وبعد  النريان.  يف  وبإلقائه  رأسه  بقطع 
تحدثت روحه إىل جريان ليتزو قائلة بأنها تغفر لهم وبأنها 
ستعود يف السنة القادمة. ويف النهاية، قاموا بإخراج طعام 

من بطنه إلعداد وجبة من لحم الخنزير يف الساحة.

توقيت العمل:
غاية  إىل   08:00 الساعة  من  الجمعة،  إىل  اإلثنني  من 

الساعة 13:30.

الثقافة
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بينتيكوستيس

مشعل سان خوان

يحتفل بها يف 24 يونيو/حزيران. وهي حفلة من أصل قديم ووثني تبرش ببداية االنقالب الصيفي.

عيد ميالد املسيح

تبدأ هذه االحتفاالت يف 24 ديسمرب/كانون األول وتنتهي يف 6 يناير/كانون الثاين.

أولينتزيرو: وفقا للمعتقدات القدمية، ظهر أولينتزيرو كشخص مرتبط باالنقالب الشتوي، ونسبت إليه وظائف مختلفة 
أثناء حياته، خاصة فيام يتعلق بالحفلة. حاليا، يخرج القديس أولينتزيرو لغناء أغاين شعبية عرب القبيلة خالل مساء يوم 

24 ديسمرب/كانون الثاين، وهو معروف ألنه يسلم الهدايا يف تلك الليلة.

األغاين الشعبية بسانتا أغويدا

كام هو الحال يف العديد من قبائل اوسكال هرييا، فمن 
العرف كذلك أن يخرج سكان ليتزو يف ذلك اليوم لغناء 
إىل  الناس  يخرج  الطعام.  أو  املال  ولطلب  شعبية  أغاين 

الشارع بالعيص، ويرضبون األرض بها لضبط الوترية.

يوم  تبدأ  الفصح.  عيد  من  أسابيع  سبعة  قبل  بها  يحتفل  حفلة  هي 
بالقرصان  ليتزو  جريان  فيها  ويلتقي  و،  االحد  يوم  وتنتهي  الجمعة 

زاباري، من بني أمور أخرى.

القرصان زاباري: يظهر بريوتشو الثون، وهو ابن السيد غيريمو الثون، 
يف القبيلة خالل اليوم األول من االحتفاالت. ولكنه سوف يتلقى ترحيبا 
غريبا ألنه سوف ينتهي بالقتال ضد القرصان زاباري ألنه ال يريد دفع 
الرضائب. وأخريا، سيفوز القرصان الشجاع وسيقوده مربوطا عرب القبيلة 

لطرده منها بركلة واحدة.

حفلة نبيذ التفاح: ككل سنة، تأيت الفرصة لتذوق نبيذ التفاح املنتج 
البينتيكوستيس. ودامئا  املحليني خالل حفالت  الباسرييتاريني  من قبل 

مرفقا بقضبان السجق اللذيذ.

السوق

كل يوم خميس
سالدييس بالثا

يف الصباح
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السياسة  الرياضة يف تنفيذ  الرئيسية لقسم  تتمثل املهام 
املرافق  وإدارة  البدين،  النشاط  وتشجيع  الرياضية، 
مع  والتنسيق  املدرسية،  الرياضة  وتنسيق  الرياضية، 
تقدم  ورصد  تعزيز  عن  فضال  الرياضية،  االتحادات 

الرياضة.

العديد من الحواسيب وخدمة اإلنرتنت لجميع الناس.

الساعة  من  الخميس:  إىل  اإلثنني  من  العمل:  توقيت 
16:00 إىل الساعة 20:00.

الجمعة: من الساعة 09:00 إىل غاية الساعة 13:00 ومن 
الساعة 16:00 إىل الساعة 20:00.

Andreone, Kale Nagusia 35
943519592

liburutegia@lezo.eus
http://liburutegiak.blog.euskadi.net/

املكتبة البلدية

من  ألكرث  خدماتها  وقدمت  عضو،   2.096 حاليا  لديها 
 10.614 وإعارة   2013 سنة  خالل  مستخدم   30.000
منتجا يف املجموع. يتمثل هدفها الرئييس يف تعزيز حب 
القراءة. وباإلضافة إىل املشاورات واستعارة الكتب، فهي 
الطالب  زيارات  القراءة:  لتعزيز  مختلفة  أنشطة  تنظم 
والشباب،  لألطفال  القصائد وقصص  ومسابقات  الصغار، 
والقشتالية.  بالباسكية  القراءة  ونوادي  القصص  ورواية 
العثور عىل  للعميل  أو  للزائر  ميكن  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
الصحافة اليومية )7 صحف( والعديد من املجالت )70(، 
وكذلك خدمة األرشيف، والفيديو، والصوت. وفيام يتعلق 
عىل  يتوفر  الثالث  فالطابق  الجديدة،  بالتكنولوجيات 

يقدم املجلس البلدي عدة احتامالت ملامرسة النشاط البدين 
موجهة لألطفال، وللمراهقني وللبالغني: الرياضة املدرسية؛ 
عروض  بلدية؛  رياضية  مرافق  رياضية؛  وأنشطة  دورات 
مسارات ومرافق حرضية للمامرسة الفردية أو الجامعية؛ 

إلخ. وعالوة عىل ذلك، تقدم الجمعيات احتامالت أكرث.

الرياضة

معهد املوسيقى توماس غاربيزو

يقدم مجموعة عروض واسعة للدخول إىل عامل املوسيقى، منذ سن الرابعة ودون حد أدىن للسن. جميع املعلومات عن 
الدورات واألنشطة متوفرة عىل املوقع اإللكرتوين للمجلس البلدي.

توقيت العمل:
• من اإلثنني إىل الجمعة: من الساعة 16:15 إىل الساعة 20:00.

• يف سبتمرب/أيلول، حتى تبدأ الحصص الدراسية، خالل الفرتة الصباحية: من الساعة 10:15 إىل الساعة 14:00.
• يف سبتمرب/أيلول، تقديم وبداية الدورة الدراسية، خالل الفرتة الصباحية وبعد الزوال: من الساعة 10:15 إىل الساعة 

14:00 ومن الساعة 16:00 إىل الساعة 20:00.
• يف يونيو/حزيران، حتى تنتهي الحصص الدراسية، ويف يوليو/متوز، 

خالل الفرتة الصباحية: من الساعة 10:15 إىل الساعة 14:00.
Arretxene kalea 3

943529999
musikaeskola@lezo.eus
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البنى التحتية الرياضية الرئيسية

مركز بيكوويروتا املتعدد الرياضات

يتم تقديم اللياقة البدنية )أيروبيك، بيالتيس، زومبا، تدريب شخيص، إلخ( بطريقة موحدة )ميكن املشاركة يف جميعها 
قاعة حمل  فرونتون، ساونا،  التالية:  الخدمات  استخدام  أيضا  العظام. ميكن  تقويم  التسجيل(، فضال عن خدمة  بعد 

األثقال، قاعة للياقة البدنية، تسلق الجدار، غرفة الحصري، مسار ريايض وفرونتون صغري.

Euskal Herria plaza 2
943510311

مسبح ألتزايت

يتم تقديم دورات السباحة لجميع األعامر: األطفال الصغار، األطفال، املراهقني والبالغني.

دورات السباحة: مبتدئة، متقدمة، أكوا فيت، السباحة العالجية، التامرين الرياضية املائية، أكوا بابيز، السباحة لألمهات، 
والصحة والعافية. هناك مسبحني داخليني لفصل الشتاء ومسبح مستدير مفتوح.

توقيت فصل الشتاء:
من اإلثنني إىل الجمعة: من الساعة 07:30 إىل الساعة 21:30.

السبت: من الساعة 08:30 إىل الساعة 14:00.
األحد واألعياد: من الساعة 09:30 إىل الساعة 13:30.

ومن الساعة 17:00 إىل الساعة 20:00.

Altamira auzoa s/n
943528244

توقيت فصل الصيف:
الساعة  إىل   08:15 الساعة  من  الجمعة:  إىل  اإلثنني  من 

.21:00
السبت: من الساعة 10:30 إىل الساعة 20:00.

األحد واألعياد: من الساعة 10:30 إىل الساعة 20:00.

ملعب كرة القدم بالزيتا

لـ  االصطناعي  العشب  من  القدم  كرة  ملعب 
مرت،   61  × مرت   100 طوله   FieldTurf-Poligras

ومناسب للعب كرة القدم بـ 7 العبني.

قسم الرياضة
Euskal Herria plaza 2

678492327 / 943513476 / 943510875
kirola@lezo.eus

توقيت العمل:
- الثالثاء: 17:00-10:30

- االثنني/الخميس/الجمعة: 13:00-10:00

Lezo bertsolaria 1
943511856
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كوادريالتيغي

كوادريالتيغي هو برنامج يهدف لتغيري العادات اللغوية، 
موجه إىل مجموعات من األصدقاء الذين ترتاوح أعامرهم 
بني 13 و 15 سنة. ويتم إجراء جلسة من ثالث إىل أربع 
ودامئا  لعوب  جو  ويف  األسبوع.  يف  واحدة  مرة  ساعات 
بالباسكية، تتم مناقشة مواضيع تهم الشباب، مع اعتبار 

مجموعة األصدقاء املحور الرئييس يف جميع األوقات.

قاعة األلعاب

قاعة ألعاب البلدية هي قاعة اجتامعية وتعليمية لألطفال 
مكان  فهي  10 سنوات.  و   3 بني  أعامرهم  ترتاوح  الذين 
للعب وللتواصل مع اآلخرين. وخالل السنة، يتم تنظيم 
الطاولة،  ألعاب  الحر،  اللعب  مختلفة:  ترفيهية  أنشطة 
الطاقم  وعىل  العنارص  عىل  وتتوفر  إلخ.  العمل،  أوراش 
املختص الرضوريان لذلك. فهي فرصة كبرية لقضاء وقت 
ممتع وللتعرف عىل بعض القيم مثل االحرتام، واملشاركة، 
االهتامم  إيالء  مع  بالباسكية،  ذلك  كل  إلخ.  والتضامن، 
للغة. وسيتم تنظيم أنشطة خاصة خالل عطلة عيد ميالد 

املسيح وأسبوع اآلالم.

 30 غاية  إىل  الثاين  نوفمرب/ترشين   4 من  الدورة  تستمر 
مايو/أيار. قاعة األلعاب مفتوحة من اإلثنني إىل الجمعة: 

من الساعة 16:30 إىل الساعة 19:30.

للبلدية  اإللكرتوين  املوقع  عىل  التسجيل  صفحة  توجد 
.)www.lezo.eus(

أودان خوستاتزيرا

هو برنامج ترفيهي لألطفال ألشهر الصيف. تتمثل أهدافه 
بني  والعالقات  الباسكية  استخدام  تشجيع  يف  الرئيسية 
األطفال. وهو موجه لألطفال املسجلني بالسجل السكاين 
بليتزو الذين تبلغ أعامرهم ما بني 3 و 10 سنوات. يتم 
تطويره كل يوم خالل شهر يوليو/متوز. من الساعة 09:30 

إىل الساعة 13:00.

مزيد من املعلومات يف النرشة التي عادة ما يتم نرشها يف 
أوائل شهر مايو/أيار.

مزيد من املعلومات عن هذه املشاريع الثالثة: من اإلثنني 
إىل الجمعة: من الساعة 08:00 إىل الساعة 13:30.

Donibane kalea 2
943513476

kultura@lezo.eus

الشباب واألطفال

يتم يف بلدية ليتزو تطوير العديد من األنشطة املرتبطة برتفيه األطفال. األنشطة املنظمة ديناميكية وجذابة، عىل أساس 
منهجيات تشاركية من أجل التعريف بليتزو ورعاية ثقافتها وبيئتها. ومن ناحية أخرى، يتم السعي إىل تعزيز استخدام 
الباسكية خالل وقت الفراغ لزيادة املعرفة بها عرب تعزيز التعايش والتكامل واملساواة بني املشاركني يف جميع األوقات.
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ميكن  والتي  ألوساكيديتزا  الفردية  الصحية  البطاقات  عىل  أوال  التوفر  يجب  الروتينية،  الصحية  الخدمات  الستخدام 
الحصول عليها يف املركز الصحي.

بليتزو. ويعملون  الصحي  املركز  الدعم ملرضاهم يف  األمراض وتتبعها وتقديم  بالوقاية من  يتكفل األطباء واملمرضات 
بالتنسيق مع خدمات وموارد الرعاية املتخصصة. ويتم القيام بكل اإلجراءات اإلدارية يف املركز من خالل خدمة الزبائن.

إذا لزم األمر، توجد خدمة املستعجالت يف املركز الصحي بليتزو.

املركز الصحي بليتزو

توقيت العمل: من اإلثنني إىل الجمعة، من الساعة 08:00 إىل الساعة 17:00.

الرعاية العاجلة
البالغني: توقيت املركز: من الساعة 08:00 إىل الساعة 17:00.

طب األطفال: )من اإلثنني إىل الجمعة(: توقيت املركز: من الساعة 08:00 إىل الساعة 15:00، والسبت، من الساعة 09:00 
إىل الساعة 14:00 يف املركز الصحي إرينترييا-إزتييتا.

املركز الصحي إرينترييا-إزتييتا، )PAC(: خارج التوقيت العادي وأيام األعياد.

Lopene plaza 4
943344400

هاتف املستعجالت 112 الصحة

الخدمات االجتامعية
نطور  ولذلك  االجتامعية،  التنمية  تعزيز  يف  الرئييس  هدفنا  يتمثل 
برامج وموارد تساهم يف حل مشاكل اجتامعية محددة. نقدم الربامج 
والخدمات التالية: معلومات وتقييم، برامج للكبار، مساعدات مالية، 
التبعية  عن  برامج  للنساء،  برامج  ولألرس،  لألطفال  موجهة  برامج 

والعجز، وعمليات االندماج االجتامعي.

للحصول عىل أي استفسار أو لطرح أي سؤال، يجب تحديد موعد 
إىل  الحضور  أو  بالهاتف  االتصال  ميكنك  موعد،  لتحديد  مقدما. 
املكتب. سنحاول الرد عىل استعالمك وسنقدم لك أفضل اإلرشادات 

بكل برسور.

توقيت العمل:
• من اإلثنني إىل الجمعة: من الساعة 08:00 

إىل الساعة 13:30.
• تحديد املواعيد: الثالثاء والخميس.

• بعد الزوال والسبت، مغلق.

املجلس البلدي بليتزو
Gurutze Santuaren plaza 1

943521094
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حسب امللكية، ميكن للمنزل أن يكون فارغا، أو محميا، 
ليتزو،  يف  فارغ  منزل  رشاء  يف  ترغب  كنت  إذا  عاما.  أو 
ميكنك أن تجد املعلومات يف الصحف أو املجالت املحلية، 
املتخصصة،  اإللكرتونية  واملواقع  التجارية،  واملجالت 
العام،  أو  املحمي  السكن  حال  ويف  العقارات.  ووكاالت 

إتشيبيدي  خدمة  يف  املعلومات  عىل  الحصول  ميكنك 
الحصول عىل  الباسكية. وميكنك هناك  للحكومة  التابعة 
أو  املنزل،  لرشاء  املقدمة  املساعدات  بشأن  معلومات 

لرتميمه، أو لكرائه.

السكن

هناك خيارات مختلفة لرشاء منزل: ميكنك رشائه أو استئجاره. يف حال كنت بحاجة إىل معلومات عن رشوط العقد، 
ميكنك التوجه إىل قسم الخدمة العامة ببيزيالغون التابع للحكومة الباسكية.

BIZILAGUN
Andia 13

Donostia 20005
الهاتف: 012

www.euskadi.net/bizilagun

تقدم مشورة شاملة ومتخصصة ومجانية لجمعيات جريان وأفراد  أوارسوالديا  فإن  ترميم منزلك،  ترغب يف  إذا كنت 
أوارسوالديا.

وكالة التنمية الجامعية بأوارسوالديا
Astigarragako bidea 2, edificio de oficinas Mamut, 2.º piso

Oiartzun 20180
الهاتف: 943494129

http://www.oarsoaldea.eus

ETXEBIDE
مفوضية األرايض بالحكومة الباسكية

Andia 13
Donostia 20004

الهاتف: 943022810
www.etxebide.info
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وكالة التنمية الجامعية بأوارسوالديا
Polígono Olibet 6 bajo

Errenteria 20100
الهاتف: 943510200

خدمة رعاية الزبائن: 14:00-09:00

LANBIDE
Maurice Ravel kalea 14

Errenteria 20100
الهاتف: 943023840

errenteria@lanbide.net

الباسكية(.  التوظيف  )خدمة  النبيدي  إىل  التوجه  ميكنك  وظيفة،  عن  للبحث 
ويتم فيها تقديم الخدمات التالية، من بني أمور أخرى: تسجيل طلبات العمل، 

والتوسط العميل، وإدراج املرشحني يف فرص العمل ويف الدورات التدريبية. 

العمل

وكالة  تقدمها  توظيف  خدمة  هناك  أخرى،  ناحية  من 
مهامهم  تتمثل  تقنيون  فيها  ويعمل  الجامعية.  التنمية 
عن  للبحث  الشخصية  واملساعدة  املعلومات  تقديم  يف 

وظيفة.

للبحث عن وظيفة:  التالية  األدوات  التنمية  وكالة  تقدم 
معلومات عن فرص العمل والتدريب، والتدريب األسايس، 

واألدوات املعلوماتية.

تتطابق مع  التي  بالرشكات  االتصال  يربطون  األكرث مالمئة مللفك، وسوف  العمل  سوف يساعدونك عىل تحليل فرص 
أهدافك، وإىل جانبك سوف يعدون سريتك الذاتية ومقابالت التوظيف.

وسوف يساعدونك عىل استخدامها. ميكنك التسجيل يف فرص العمل الخاصة بها، وميكنك أيضا استشارة فرص العمل 
التي تقدمها الرشكات الجامعية واستخدام موارد البحث التي يتوفرون عليها )الحواسيب، وقواعد البيانات، إلخ(.

الرشكات  الحتياجات  وفقا  الدورات  هذه  تصميم  وتم  الرشكات.  يف  بالتدريبات  للقيام  تدريبية  دورات  كذلك  وتوفر 
الجامعية، وهي توفر بذلك فرص حقيقية للعثور عىل عمل.

وكالة التنمية الجامعية بأوارسوالديا
Astigarragako bidea 2, edificio de oficinas Mamut, 2.º piso

Oiartzun 20180
الهاتف: 943494129

oarsoaldea@oarsoaldea.eus
http://www.oarsoaldea.eus
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اللجان اإلعالمية

يتكون املجلس البلدي من خمس لجان: املالية والحسابات؛ التخطيط 
واألشغال والخدمات؛ الثقافة؛ املوظفني؛ والخدمات االجتامعية. وميكن 
الخدمات  لجنة  اجتامعات  عقد  ويتم  بحرية،  فيها  املشاركة  للجريان 

االجتامعية بشكل علني.

الجداول القطاعية

ولجنة  الرياضة  بليتزو:  البلدي  باملجلس  قطاعيني  جدولني  يوجد 
الحفالت. مل يحددوا تواتر اجتامعات محدد ألن كل واحد فيهم يتوفر 
دمج  يف  الهدف  يتمثل  الحالتني،  كلتا  ويف  خاصة.  عمل  دينامية  عىل 
اللجان والعمل املنجز فيها يف بنية املجلس البلدي ليك يقوم هذا األخري 

يف النظر فيها ويف وتطوير االستنتاجات املستخلصة.

االجتامعات الشعبية

ملناقشة  البلدي  املجلس  ينظمها  التي  تلك  الشعبية هي  االجتامعات 
التي  القرارات  االعتبار  عني  يف  األخذ  يتم  ذلك  وبعد  محددة.  قضايا 

اتخذت هناك عند تطوير املرشوع.

عادة، يتم عقد االجتامعات ملناقشة قضايا محددة أو الستشارة الجريان 
قبل البدء يف أي عمل، ولذلك فهم مل يحددوا تواتر االجتامعات.

املشاركة
ليتزو تكونها مجموعة من الجريان، ومن واجب الجميع تفعيل القبيلة. ولهذا، فاملجلس البلدي يود التحدث مع الجريان، 

وطرح أسئلة عليهم، واالستامع لهم، ومنحهم خيار التخاذ قرار.

ويتوفر املجلس البلدي عىل عدة أدوات للقيام بذلك:
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باإلضافة إىل ما يقتضيه القانون، فنحن نقدم العديد من الخدمات:

• التدريب عىل السالمة الطرقية يف مدارس البلدية.
• الخطوات الالزمة: إدارة الكالب الخطرة، األسلحة )بنادق(، بطاقات مواقف السيارات، إلخ.

• املراقبة: مراقبة األسواق الصغرية، واألعطال )إشارات املرور، األضواء، إلخ(.
• توفري الرعاية للجريان وتوجيههم.

توقيت العمل:
7 أيام يف األسبوع، من الساعة 06:00 إىل الساعة 

.22:00

Gurutze Santuaren plaza 1
629434847 / 943524003
udaltzaingoa@lezo.eus

	 نستقبل الجريان ونقدم لهم املعلومات.

• معلومات عن اإلجراءات اإلدارية.
• نوجه مقدمي الطلبات إىل اإلدارات التي تهمهم.

	 نتوفر عىل سجل دخول وخروج الوثائق.

	 ندير السجل السكاين البلدي.

• القيد واملسح من السجل السكاين.
• تعديالت.

• شهادات التسجيل بالسجل السكاين.
شهادة  باسم  سابقا  )معروفة  التسجيل  شهادات   •

املعارشة(.
• تدابري أخرى متعلقة بالسجل السكاين.

إعالم الجمهور والتعداد والتسجيل

توقيت خدمة رعاية الجريان:

• من اإلثنني إىل الجمعة: من الساعة 08:00 إىل الساعة 
.13:30

• بعد الزوال والسبت، مغلق.

املجلس البلدي بليتزو
Gurutze Santuaren plaza 1

943524650
info@lezo.eus

الرشطة املحلية

املفقودات

مكتب املفقودات التابع للمجلس البلدي بليتزو هو خدمة تحت مسؤولية الرشطة املحلية. يتمثل دورنا يف جمع وفرز 
وإعادة األغراض التي تجدها الرشطة املحلية إىل الجريان.
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خدمة حافالت النقل الخطية

E1 باساي دونيباين - إرينترييا - دونوستيا
 - أنتشو  باساي   - إرينترييا   - ليتزو   - دونيباين  باساي 

دونوستيا )خيبوثكوا بالثا(. كل نصف ساعة

E3 باساي دونيباين - إرينترييا - دونوستيا
(مستشفى/عيادة شاملة دونوستيا)

 - أنتشو  باساي   - إرينترييا   - ليتزو   - دونيباين  باساي 
دونوستيا

العيادة   - دونوستيا  مستشفى   - لويوال  دي  ريبرياس 
الشاملة. كل ساعة

الخدمات الليلية
E71 باساي دونيباين - إرينترييا - دونوستيا

 - أنتشو  باساي   - إرينترييا   - ليتزو   - دونيباين  باساي 
دونوستيا )خيبوثكوا بالثا(. كل ساعة

www.ekialdebus.net
943491801

التنقل والنقل
بطاقة موغي

هي النظام التعريفي املوحد الجديد الذي أطلقته هيئة النقل اإلقليمية يف خيبوثكوا، ويسمح باستخدام جميع وسائل 
النقل بخيبوثكوا باستخدام وسيط واحد.

ويوفر نظام موغي مزايا كبرية لألشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل العام بانتظام. وهو يقوم عىل وسيط دفع 
وتقسيم مناطق مشرتك، وتخفيضات مرحلية حسب االستخدام، وتحويالت برشوط ميرسة وتعريف مجموعات مشرتكة 

تتلقى عدة مكافآت.

943000117
www.mugipuzkoa.eus

القطار

شبكة RENFE ليتزو-إرينترييا
يف اتجاه دونوستيا أو يف اتجاه إرون.

خالل األسبوع، كل 20-30 دقيقة.
خالل نهاية األسبوع، كل 30-60 دقيقة.

www.renfe.com/EU/viajeros/cercanias/
sansebastian/index.html

بيديغوريس

www.gipuzkoabizikletaz.net

خدمة طاكيس ليتزو

943400500
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الحيوي  التنوع  لتحسني  مبادرات 
ألرايض املجتمعات

منذ سنة 2008، كانت هناك العديد من املبادرات لتحسني 
زراعة  املجتمعات:  أرايض  يف  للبلدية  البيولوجي  التنوع 
الربانيس بجايزكيبيل،  السنديان  األشجار املحلية )اسرتداد 
االجتياحية  األنواع  وإزالة  إلخ(،  الصنوبر،  من  والحد 
)رينوتريا، باكاريس، إلخ(، واستعادة املوائل ألنواع الحياة 
الربية )مثل بركة الربمائيات(، وتنظيف النفايات والتخلص 

منها، ويوم الشجرة، إلخ.

الجودة البيئية لألنهار

للبلدية،  الرئيسية  األنهار  املياه وضفاف  نوعية  تتبع  يتم 
مع إيالء اهتامم خاص لكشف وإصالح الترصيفات امللوثة 

التي ميكن القيام بها.

ESKOLA AGENDA 21

املدارس. ويتمثل هدفه يف  وهو مرشوع متت صياغته يف 
تعزيز التنمية املستدامة للمدرسة أخذا بعني االعتبار املجتمع 
الطاليب بكامله. وتعطى كل سنة األولوية لقضية بيئية، وذلك 

من خالل تحليل املشاكل يف املدرسة واملنزل والقبيلة.

حديقة بساتني ليتزو

فضال عن إتاحة الفرصة للناس إلنتاج الخرضوات إيكولوجيا 
لنفسهم، فإن حديقة البساتني تجعل من الحديقة ملتقى 
للرتفيهية. وتتحول إىل مساحات خرضاء حيث تعيش وترتابط 
مجموعات مختلفة من الناس. ميكن لجميع جريان ليتزو 
الذين ال يتوفرون عىل أرض املشاركة يف حديقة بساتني ليتزو.

غريها

خليج  بيئة  لتحسني  املؤسسات  بني  املائدة  يف  املشاركة 
األنشطة  )الترصيفات،  الريفية  األنشطة  ومراقبة  باسايا، 
والبنى  الكبرية  الخطط  تتبع  الفقرية(،  األحياء  الزراعية، 
التحتية لعدد من البلديات )الخطة الرتابية الجزئية، النقل 

املتعدد الوسائط بليتزو، إلخ(.

قسم البيئة
املجلس البلدي بليتزو

Gurutze Santuaren plaza 1
943524380

ingurugiroa@lezo.eus

توقيت العمل: من الثالثاء إىل الجمعة، من الساعة 08:00 
إىل الساعة 14:30.

البيئة

تتكون البيئة من الحيز املادي الذي يجمع بني الكائنات الحية وتأثريات العديد من العوامل )الهواء، املاء، الرتبة، إلخ(. 
لقد تعرضت البيئة لعدة اعتداءات من قبل البرش، وخاصة يف العقود األخرية.

ويدعم قسم البيئة التابع للمجلس البلدي بليتزو األنشطة املختلفة لحامية البيئة وتوعية الجريان؛ وهذه هي األنشطة 
األكرث أهمية:

جودة الهواء

القطاع الصناعي، وأعامل الشحن يف ميناء باسايا والنقل هي املصادر الرئيسية لتلوث هواء ليتزو. هناك محطة ثابتة 
لقياس جودة الهواء يف ساحة بولينتزاري. ومن قسم البيئة يتم متابعة هذه البيانات.
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إدارة النفايات

وألغراض إلحاق أقل رضر بالبيئة، قام املجلس البلدي بليتزو باقرتاح خطة صفر نفايات. تتمثل أهداف هذه الفلسفة يف 
توليد أقل قدر من النفايات املحتملة وإدارة أفضل للنفايات املولدة. وللقيام بذلك، فإن الرس يتمثل يف إعادة التدوير، 

وإعادة االستخدام، والحد من النفايات، مع إعادة تصميم املنتجات.

يوجد يف ليتزو خطة شاملة إلدارة النفايات من أجل تحقيق هذه األهداف:

نظام من باب لباب

الجمع االنتقايئ من باب لباب هو نظام جمع نفايات مجزئ. تتمثل امليزة الرئيسية لهذا النظام يف جمع كل النفايات 
املنزلية عىل حدة.

الجمع االنتقايئ: يتم جمع جزء كل يوم:

• العضوية: االثنني، الخميس والسبت.
• العلب الخفيفة: الثالثاء والجمعة.

• الورق: األربعاء.

التوقيت: ميكن إخراج النفايات من الساعة 20:00 إىل الساعة 07:00. يتم جمع النفايات يف الصباح. وهذا يعني أنه 
يجب إخراج النفايات يف اليوم السابق لليوم الذي سوف تجمع فيه. وهذا يعني أنه إذا تم جمع جزء عضوي يوم اإلثنني، 

فيجب مساء يوم األحد )خالل الساعات املذكورة( إخراج النفايات العضوية.

نقاط الطوارئ: موجهة أساسا للتجار، وميكن استخدامها كذلك من قبل األفراد الذين لديهم احتياجات خاصة أو الذين 
ال يستطيعون التكيف مع الجدول الزمني لنظام من باب لباب. والستخدامها، يجب أن تسأل عن املفتاح يف املجلس 

البلدي. ال تتوفر عىل توقيت عمل.

الجمع الخاص:

األثاث: يجب إخراجه مساء يوم األربعاء، وتركه بجانب حاويات الزجاج.

املنزلية الخطرة، واألجهزة الصغرية؛ فضال عن  النبايت، والنفايات  الزيت  شاحنة كومنولث سان ماركو: تجمع خصوصا 
واأللعاب  واألحبار،  والخراطيش  األعشاب،  ومبيدات  الشعاعية،  والصور  الرقمية،  الفيديو  وأقراص  املدمجة  األقراص 

اإللكرتونية، واملصابيح، واملصابيح الفلورية، إلخ. 

عادة ما تكون الشاحنة متوقفة يف شارع Piku يف الخميس األول من الشهر )من الساعة 09:00 إىل الساعة 13:00( ويوم 
الخميس األخري من الشهر )من الساعة 16:00 إىل الساعة 19:30(.
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غاربيغوين

الغاربيغوين هو مركز للجمع االنتقايئ للنفايات املنزلية. وهناك ميكن أخذ النفايات املختلفة التي ال ميكن إلقائها يف 
صندوق القاممة املنزيل أو يف أكياس القاممة. وهكذا تتم استعادة املواد القابلة للتدوير.

هذه الخدمة مجانية، وهي موجهة لألفراد.

ميكن لسكان ليتزو استخدام غاربيغوين كومنولث سان ماركو. يوجد أقرب غاربيغوين بليتزو يف أويارتزون.

غاربيغوين أويارتزون (املنطقة الصناعية بطاليا):
من اإلثنني إىل الجمعة: من الساعة 09:30 إىل الساعة 13:00 ومن الساعة 15:30 إىل الساعة 19:00.

السبت: من الساعة 10:00 إىل الساعة 14:00.
األحد واألعياد، مغلق.

التسميد الذايت / التسميد االجتامعي

إعطائها  من  ميكن  مام  العضوية،  النفايات  ”تدوير“  يتم  وبالتايل  سامد،  إىل  العضوية  النفايات  تحويل  هو  التسميد 
استخداما جديدا.

أولئك الذين يقومون بعملية التسميد يخفضون من توليد النفايات بنسبة ٪50-40. هناك خياران للتسميد: التسميد الذايت، 
بالنسبة ألولئك الذين يتوفرون عىل حديقة أو بستان يف املنزل؛ والتسميد الجامعي، الذي يناسب عائالت وسط املدينة.

سوق السلع املستعملة

ويف أول يوم سبت من كل شهر يتم تنظيم معرض للسلع املستعملة يف ساحة سالدييس من الساعة 10:00 إىل الساعة 
14:00. ولدى جريان ليتزو الفرصة لبيع األغراض املستعملة التي مل تعد تستخدم، فضال عن رشاء منتجات.

قسم إدارة النفايات
املكتب اإلعالمي للمجلس البلدي
Gurutze Santuaren plaza 1

943521538
hondakinak@lezo.eus

التوقيت: من اإلثنني إىل الجمعة، من الساعة 08:00 إىل الساعة 13:30.
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البيئة / الرتاث الطبيعي

ألدر ومراعي غاينتشوريزكيتا

أبايزيارتزا  نهري  ضفاف  يف  ليتزو  يف  عليه  محافظ  ألدر  أفضل  يوجد 
وباتشيريبوردا. ويوجد هناك ألدر وُمران رمادي وفري، ووفقا لتوجيهات 

املوائل، فيعترب هذا النوع من املوائل موقعا ذو أهمية اجتامعية.

غابتي بوزتينزولو وباكارايزتيغي

مناطق  يف  املوجودة  تلك  هي  أكرب  مساحة  تحتل  التي  البلوط  غابات 
البلوط هو  األكرث وفرة يف غابات  النوع  باكارايزتيغي.  بوزتينزولو ونهر 
البلوط ذو الساق املعالقية، فضال عن املُران الرمادي، واأللدر، والكستناء.

ولهذه األشجار مهمة هامة جدا، وهي تتواجد بني املروج وتشكل ممرا 
األيل  خنافس  ذكر  ميكن  بينها  ومن  األنواع.  من  للعديد  ومأوى  بيئيا 
تظهر  التي  الرمادية  والزغبة  األوروبية،  التوجيهات  بواسطة  املحمية 
خطر  يف  الحيوانية  لألنواع   CAV قامئة  يف  للخطر  معرض  كحيوان 
االنقراض. وعالوة عىل ذلك، يعيش يف هذه الغابات العديد من أنواع 

الطيور والخفافيش.
 

جايزكيبيل

سمي مبوقع ذو أهمية اجتامعية يف سنة 2004، ومنذ ذلك الحني هو جزء من شبكة Red Natura 2000، وهي شبكة 
بيئات طبيعية عىل املستوى األورويب. وتتوفر عىل 2.434 هكتار يف املجموع، حوايل 140 منها يف ليتزو عىل الحدود 

الشاملية للبلدية.

اجتامعية، وتعد 5 منها  فيه 14 موائل ذات أهمية  بيولوجيا كبريا. ويوجد  تنوعا  جبل جايزكيبيل هو منطقة تعرف 
من  عديدة  أنواع  فيه  تعيش  أنه  كام  بالخصوص.  عليها  والحفاظ  محمية  تكون  أن  يجب  أنه  يعني  ما  وهو  أولوية؛ 

الحيوانات، وكثري منها محمية مبوجب التوجيهات والقوانني املوضوعة.
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الخارطة

الباسكية

خدمة الباسكية باملجلس البلدي بليتزو
Donibane kalea 2

Euskaltegi Oroitzene-AEK
Donibane kalea 12

مراكز التعليم

هوارتشو هاوري
Polentzarrene s/n

مدرسة ليتزو هريي
Euskal Herria 1

إعدادية ليتزو
Tomas Garbizu 21

باسايا ليتزو ليتزيويا
Larrabide 5

الثقافة

قسم الثقافة
Donibane kalea 2

املكتبة البلدية
Kale nagusia 35

معهد املوسيقى توماس غاربيزو
Arretxene kalea 3

الرياضة

قسم الرياضة
Euskal Herria plaza 2

مركز بيكوويروتا املتعدد الرياضات
Euskal Herria plaza 2

1
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19

14

15

16

17

18

10

مسبح ألتزايت
Altamira auzoa s/n

ملعب كرة القدم بالزيتا
Lexo bertsolaria 1

الصحة

املركز الصحي بليتزو
Lopene plaza 4

الخدمات االجتامعية

املجلس البلدي بليتزو
Gurutze Santuaren plaza 1

إعالم الجمهور والتعداد 
والتسجيل

املجلس البلدي بليتزو
Gurutze Santuaren plaza 1

الرشطة املحلية

Gurutze Santuaren plaza 1

البيئة

قسم البيئة 
Gurutze Santuaren plaza 1

إدارة النفايات

قسم إدارة النفايات
Gurutze Santuaren plaza 1
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Gurutze Santuaren Plaza, 1. 20100
T: (+34) 943 529 886 - F: (+34) 943 522 865

www.bitymina.com :التصميم

Lezoko Unibertsitateko 
Udala


