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أخبار

ّاتحاد البقاع األوسط
م �ك �س��ه ،خ�ل�ي��ل امل �ي��س .األخ �ي��ر ي�ب��دأ
حديثه م��ن السياسة ،ش��ارح��ًا كيف
تناقص عدد البلديات املنضوية في
االت �ح��اد «نتيجة ال��واق��ع السياسي
انسحبت بعض ال�ب�ل��دي��ات ،م��ا أدى
إل ��ى ت��راج��ع ب �ل��دي��ات أخ ��رى ل�ف�ق��دان
ً
ال� �ت ��راب ��ط ال� �ج� �غ ��راف ��ي .م� �ث�ل�ا ب �ل��دي��ة
ب� ��ر ال � �ي� ��اس ام �ت �ن �ع��ت ع� ��ن ال ��دخ ��ول
الع � �ت � �ب ��ارات س �ي��اس �ي��ة ح �ي �ن �ه��ا ،م��ا
ح� ��ال دون وص � ��ول ب �ل��دي �ت��ي م�ج��دل
عنجر وعنجر ال��ى االت �ح��اد ،بعدما
ف �ق��دت��ا ع��ام��ل ال �ت��واص��ل ال�ج�غ��راف��ي
الذي على أساسه تقوم االتحادات».
ل �ك��ن ال ��وض ��ع اخ �ت �ل��ف ال� �ي ��وم ،إذ إن
املجلس ال�ب�ل��دي ال�ح��ال��ي لبلدية بر
ال� �ي ��اس ،وأي� �ض ��ًا م�ج�ل�س��ي ب�ل��دي�ت��ي
م �ج��دل ع�ن�ج��ر وع�ن�ج��ر ،ق��دم��وا ق��رار
مجالسهم باملوافقة على االنضمام
الى االتحاد« ،ونحن اليوم بانتظار
م��واف �ق��ة وزارة ال��داخ �ل �ي��ة» .أس �ب��اب
أخ� � � ��رى الن � �س � �ح ��اب ال � �ب � �ل ��دي ��ات م��ن
االت�ح��اد ،ه��ي النموذج ال��ذي ّ
تقدمه
ب� �ل ��دي ��ة ش� � �ت � ��ورا ،ال� �ت ��ي «ع � � ��وض أن
ت � �ك� ��ون ف� ��ي ات � �ح� ��ادن� ��ا ،ذه � �ب� ��ت ال ��ى
اتحاد بلديات قضاء زحلة ليتولى
رئ� �ي� �س� �ه ��ا م� �ن� �ص ��ب ن � ��ائ � ��ب رئ� �ي ��س
ّ
تنضم بلديتا
االت�ح��اد ،وبسببه ل��م
ت�ع�ن��اي��ل وس �ع��دن��اي��ل إل ��ى ات �ح��ادن��ا
لعدم التالصق العقاري مع البلدات
الباقية في االتحاد» .إزاء هذا الواقع،
ي�خ��رج امل�ي��س ب�خ�لاص��ة أن االت�ح��اد
ي �ع �م��ل ع �ل ��ى ال� �خ ��دم ��ات اإلن �م��ائ �ي��ة
املتشابكة عقاريًا.
ويلفت امليس إلى أن هذه اإلشكاالت،
التي وقعت ،وقفت حاجزًا أمام عدة
مشاريع ك��ان االت�ح��اد يعمل عليها:
«م �ش �ك �ل��ة امل �ش��اك��ل ف ��ي ق ��رى ال�ب�ق��اع
األوس��ط ،بدءًا من ب��وارج واملريجات
وج ��دي �ت ��ا وش � �ت� ��ورا وت �ع �ن��اي��ل ،ه��ي
ال �ص��رف ال �ص �ح��ي ،ال ��ذي ي�ص��ب في
األن � �ه ��ار ال �ت ��ي ت �م��ر ف ��ي ق ��ب ال �ي��اس

وش �ت��ورا وب ��ر ال �ي��اس .وإذا ل��م يكن
ه�ن��اك ت�ع��اون ب�ين ه��ذه البلديات أو
اتحاد يحضنها ،فال يمكن أن يقام
أي م �ش ��روع ج �م��اع��ي وال ي�م�ك��ن أن
ّ
ت �ح��ل مشكلة ال �ص��رف ال�ص�ح��ي من
دون ح ��ل م�ش�ك�ل��ة ج��دي �ت��ا وش �ت��ورا
اللتني تنضويان في اتحاد بلديات
قضاء زحلة».
وف��ي الحديث عن إن�ج��ازات االتحاد
واملشاريع التي يعمل عليهاّ ،
يكرر
رئ �ي��س ب �ل��دي��ة م�ك�س��ه خ�ل�ي��ل امل�ي��س
ع �ب��ارة «ف��ي االت �ح��اد ق ��وة» ،معتبرًا
أن م � ��ا اس � �ت � �ط ��اع ات� � �ح � ��اد ب �ل ��دي ��ات
«األوس� � � � � ��ط» إن� � �ج � ��ازه ع � �ج ��زت ع�ن��ه
ات � �ح� ��ادات أخ� � ��رى .وي � �ع � ّ�دد ف ��ي ه��ذا
اإلط� � ��ار ب �ع��ض اإلن� � �ج � ��ازات ،وم�ن�ه��ا
«ال �ت��وأم��ة م��ع مقاطعتي مومبريال
وب��ول�ف��ور ف��ي ف��رن�س��ا ،ه��ذه ال�ت��وأم��ة
جاءتنا بعدة مساعدات من تجهيز
مركز الدفاع املدني بسيارات آليات
وم �ع ��دات» .أم��ا امل �ش��روع األه � ّ�م فهو
مشروع معمل لفرز النفايات «وقد
ح� � ّ�ددن� ��ا م �ك��ان��ًا وس �ط �ي��ًا ف ��ي ق�ط�ع��ة
أرض ف��ي ب �ل��دة ب��ر ال �ي��اس ،وأع�ط��ى
مجلسها البلدي املوافقة على إنشاء
امل �ع �م��ل ،وق� ��د ع ��اي ��ن م� �ن ��دوب ��ون م��ن
م��وم�ب��ري��ال وب��ول �ف��ور قطعة األرض
ه ��ذه ،ع�ل��ى أن ي�ب��اش��ر ال�ع�م��ل خ�لال
األشهر املقبلة» .ويرى خليل امليس
ّ
أن هذا األمر يمكنه أن «يحل مشكلة
ن�ف��اي��ات ب�ل��دي��ات األوس ��ط وج��زء من
بلديات البقاع الغربي ،وهي مشكلة
تؤرق الجميع ،عدا عن االختناق من
رائحة دخ��ان النفايات التي ال تزال
تعالج بالحرق ،لعدم قدرة بلدياتنا
ع �ل��ى ك�ل�ف��ة رم �ي �ه��ا ف��ي م �ك� ّ�ب زح �ل��ة،
الذي يتقاضى عن كل طن واحد 13
ّ
دوالرًا» .وتمهيدًا لحل هذه املشكلة،
اس�ت�ط��اع االت �ح��اد أن ي��ؤم��ن س�ي��ارة
«ل �ك �ن ��س» ال� �ط ��رق ��ات ،ع� ��دا ع ��ن ع��دة
شاحنات مخصصة لنقل النفايات،

ومجهزة بأحدث املواصفات.
إن � �ج� ��از آخ � ��ر ي� �ح ��رص امل� �ي ��س ع�ل��ى
ذك ��ره ه��و ت��أس�ي��س م�ك�ت��ب ل�لات�ح��اد
ب�ي��ن ب� �ل ��دت ��ي م �ك �س��ه وق � ��ب ال� �ي ��اس،
ُ
«ج� ّ�ه��ز بمختلف أن ��واع امل�ف��روش��ات
واألج� �ه ��زة ال �ح��دي �ث��ة .ك�م��ا اش�ت��ري�ن��ا
مجهزة بمكنسة لتنظيف
بوبكات
ّ
الشوارع ،ونقابة لتكسير الصخور،
وب� ّ�ح��اش��ة ل��زرع الشجر ،إض��اف��ة إلى
ب �ي��ك آب ل�ن�ق��ل ال ��ردم� �ي ��ات» .يسهب
امل�ي��س ف��ي تفنيد األع �م��ال ال�ت��ي قام

قد تنخرط بر الياس
ومجدل عنجر وعنجر
في االتحاد قريبًا
المشروع األهم معمل
لفرز النفايات سيقام
في بر الياس

ب �ه��ا االت� �ح ��اد ف ��ي ال �ب �ل ��دات األرب � ��ع،
ّ
ف ��ي إش� � ��ارة م �ن��ه إل� ��ى أن ح �ص��ة ك��ل
ب�ل��دي��ة م��ن االت �ح��اد  60م�ل�ي��ون ليرة
سنويًا .وفي هذا اإلطار ،يرى امليس
أن ال �ت��واف��ق ه��و س �ب��ب ن �ج��اح عمل
االت �ح��اد« ،ول��رئ�ي�س��ه ك��ل الفضل في
ال ��وص ��ول إل ��ى اإلن � �ج� ��ازات م ��ن دون
ت �م �ي �ي��ز .ون� �ج ��اح ال �ع �م��ل اإلن �م��ائ��ي
واالج � �ت � �م � ��اع � ��ي م ��رت � �ب ��ط ارت � �ب ��اط ��ًا
وثيقًا بالنشاط وامل�ت��اب�ع��ة ،لتتقدم
ال�ض��روري��ات على الكماليات ،وه��ذا
ما ّ
ميز اتحادنا عن غيره».

◄ تشجير مداخل قرى جبل
عامل

أم � ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى ال� �ع ��وائ ��ق ال �ت��ي
ي� �ع ��ان� �ي� �ه ��ا االت� � � �ح � � ��اد ال � � �ي� � ��وم وف� ��ي
املستقبل ،فيشير امليس إلى مشروع
إنشاء محطات تكرير ملياه الصرف
ّ
تصب في أنهر وأقنية
الصحي التي
ت � �ج� ��ري ض� �م ��ن ن � �ط� ��اق ق � ��ب ال� �ي ��اس
وم�ك�س��ه وت�ع�ن��اي��ل .ي�ق��ول «أح��د ه��ذه
ال �ع��وائ��ق ي�ت��داخ��ل م��ع ق��رى االت �ح��اد
ع �ق��اري��ًا ف��ي م�ن��اط��ق آه �ل��ة ب��ال�س�ك��ان
وباملؤسسات التجارية ،ومع بلديات
منضوية في اتحاد آخر ،بحجة أنها
متشابكة عقاريًا مع بلدات في اتحاد
آخر .ولو كان هذا التشابك في أراض
س �ل �ي��خ ك �ب �ل��دي��ة ج��دي �ت��ا ،ع �ق��ارات �ه��ا
وتشابكها مع بلدات اتحادنا ،لكنها
ان �ض��وت ف��ي ات �ح��اد ب �ل��دي��ات ق�ض��اء
زح�ل��ة» .وم��ن هنا ّ
يشدد على أهمية
االن � �ض� ��واء ف ��ي ات� �ح ��اد ك �ب �ي��ر يجمع
ع��ددًا أك�ب��ر م��ن ال�ب�ل��دات ،وخصوصًا
أن «أي م �ش��روع ي �ق��دم إل ��ى أي جهة
مانحة أو رسمية ال يؤخذ كمشروع
ف��ردي ،ب��ل كمشروع جماعي ،وه��ذه
ه��ي م�ي��زة ع�م��ل االت �ح ��اد» .وع��ن حل
مشكلة ال �ص��رف ال�ص�ح��ي ،ل�ف��ت إل��ى
أن االتحاد ّ
قدم مشاريع عدة إلنشاء
محطات تكرير للمياه املبتذلة في
عدد من القرى« ،الكلفة مرتفعة جدًا
وال يستطيع االتحاد أن ينشئها في
الوقت الحاضر .ونحن بانتظار أي
ج�ه��ة م��ان�ح��ة لتتبنى ه��ذا امل �ش��روع،
رغ� ��م أن ال �ش �ب �ك��ات ال��داخ �ل �ي��ة ل�ق��رى
االتحاد جديدة وجاهزة ألن تتصل
بمحطات تكرير».
وع��ن عالقة العمل البلدي اإلنمائي
مع «أهل السياسة» ،يقول« :في بلدنا
ال ي�م�ك��ن أي ع �م��ل أن ي ��رى ال�ن�ج��اح
م��ا ل��م يكن قائمًا على التواصل مع
س �ي��اس �ي��ي امل �ن �ط �ق��ة وم��راج �ع��ات �ه��م.
ك �ث �ي �رًا م��ا ت �ح��اس��ب ال �ب �ل��دي��ات على
مواقفها السياسية املغايرة للفريق
السياسي القائم».

تقرير
زينكو هاوس

بقرصونا ـ الضنية تواجه نكباتها بـ«اللحم الحي!»
عبد الكافي الصمد
أك�ث��ر م��ن «ن�ك�ب��ة» ت�ع��رض��ت ل�ه��ا بلدة
بقرصونا ف��ي أع��ال��ي ج��رود الضنية
ف� ��ي ال � �س � � ُن� ��وات األخ � � �ي� � ��رة ،م� ��ا ج�ع��ل
بلديتها امل ّ
كونة من  15عضوًا ،غير
ق ��ادرة على مواجهتها ومعالجتها
وح��ده��ا ،ف��ي ض��وء اإلم�ك��ان��ات املالية
ال�ض�ع�ي�ف��ة ال �ت��ي ت�م�ل�ك�ه��ا ،وال��وض��ع
االق �ت �ص ��ادي ال �ص �ع��ب أله ��ال ��ي ب�ل��دة
ي�ع�ت�م��دون بأغلبيتهم ع�ل��ى ال�ق�ط��اع
الزراعي لتأمني حاجياتهم.
ّ
أولى هذه النكبات كان
تصدع مبنى
امل ��درس ��ة ال��رس �م �ي��ة ف ��ي ال �ب �ل��دة ع��ام
 ،2004نتيجة زح��ل األراض� ��ي بفعل
األم � �ط ��ار ال �غ ��زي ��رة وال �س �ي ��ول ش �ت��اء
ذل� ��ك ال� �ع ��ام ،م ��ا دف� ��ع إدارة امل��درس��ة
ي��وم�ه��ا إل��ى اس�ت�ئ�ج��ار مبنى سكني
وت �ح��وي �ل��ه إل � ��ى م� ��درس� ��ة ،ب��ان �ت �ظ��ار
ّ
إي � �ج� ��اد ح � ��ل ف �ع �ل��ي مل �ش �ك �ل��ة امل �ب �ن��ى
ال��رئ�ي�س��ي ل�ل�م��درس��ة .ي�ك�ش��ف رئيس
بلدية بقرصونا محمد بكور في هذا
املجال لـ«األخبار» أن البلدية ّ
«قدمت
ط �ل �ب��ًا إل� ��ى وزارة ال �ت��رب �ي��ة م ��ن أج��ل
ترميم املبنى وإعادة تأهيله ،لكن لم
يتم ال�ت�ج��اوب معنا ،م��ا أب�ق��ى وضع
املدرسة على حاله».
ثانية ه��ذه النكبات تمثلت ف��ي عدم

إن� �ج ��از ال� �ج ��زء األخ� �ي ��ر م ��ن م �ش��روع
ط��ري��ق سير ـــــ ال�ه��رم��ل ،ال��ذي يقضي
ب��إن �ش��اء ج �س��ر ف� ��وق وادي ال �ح �م��ام
يربط بني بلدتي نمرين وبقرصونا،
وي ّ
ُ
عد حسب الخرائط أعلى جسر في
الشرق األوسط ،ما جعل البلدة تدفع
ثمن ع��دم استكمال امل�ش��روع ،وح� ّ�ول
ش��وارع �ه��ا ال��داخ�ل�ي��ة وال�ض�ي�ق��ة ،إل��ى
ً
معبر بديل ووح�ي��د ص�ع��ودًا ون��زوال
لعشرات الشاحنات والسيارات التي
تعبر الطريق يوميًا في االتجاهني،
م ��ا ت �س �ب��ب ب �ت �ك��اث��ر ال �ح �ف��ر ع�ل�ي�ه��ا،
وازدح � � � ��ام ك �ب �ي��ر ت �ش �ه��ده ف ��ي ف�ص��ل
ال �ص �ي��ف ت �ح��دي �دًا ،ت��راف��ق م��ع وق��وع
إشكاالت بني األهالي والسائقني كان
ّ
يجري تجاوزها وحلها ك��ل م��رة ،إال
تسببت
أن املشكلة بقيت بال حل ملا
ّ
به من أض��رار .الشهر املاضي تنفس
أهالي البلدة الصعداء ،بعدما ّ
أقرت
ح �ك ��وم ��ة ال ��رئ� �ي ��س ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي
تمويل إن�ج��از ال�ج��زء األخ�ي��ر الباقي
م� ��ن ال � �ط ��ري ��ق ،ول ��زم� �ت ��ه إل � ��ى إح� ��دى
ال �ش��رك��ات ،م��ا «أع �ط��ى األم ��ل أله��ال��ي
البلدة بانتهاء معاناتهم قريبًا ،بعد
م��راج �ع��ات ع��دي��دة أج��روه��ا ف��ي ه��ذا
الشأن» ،حسب بكور.
ثالثة هذه النكبات أصابت بقرصونا
أواخ� ��ر ش�ه��ر أي �ل��ول امل��اض��ي ،عندما

ضربت موجة َب� َ�ر ْد القسم األكبر من
م��وس��م ال �ت �ف��اح ف ��ي ال �ب �ل��دة ،وك� ّ�ب��دت
املزارعني خسائر تفوق قدرتهم على
ال �ت �ح� ّ�م��ل ،م ��ا ج �ع �ل �ه��م ي�س�ت�ن�ج��دون
بالجهات املعنية على أمل التعويض
عليهم.
ي��وض��ح ب �ك��ور أن «م �ع �ظ��م امل��زارع�ي�ن
في بقرصونا هم من صغار املالكني،
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ف � ��إن ال � �خ � �س� ��ارة ت�ق�ض��ي
على كل ما يملكون» ،مشيرًا إل��ى أن
«القطاع ال��زراع��ي ف��ي البلدة يحتاج
إل ��ى دع ��م ي �ف��وق ق� ��درة ال �ب �ل��دي��ة على
ّ
تحمله ،وخصوصًا لجهة التعويض
وال� � ��دع� � ��م واإلرش � � � � � ��اد م � ��ن ج � �ه� ��ة ،أو
ش��ق ط��رق��ات زراع �ي ��ة إل ��ى ال�ب�س��ات�ين
ُ
ال�ت��ي استحدثت عند أط ��راف البلدة
ً
امل �ت��رام �ي��ة م��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،وص ��وال
إلى جرود منطقة مربني قرب حدود
الهرمل».
ال ت �ت��وق��ف م �ش��اك��ل ب �ق��رص��ون��ا عند
ه ��ذا ال� �ح � ّ�د ،ف �ه��ذه ال �ب �ل��دة ال �ت��ي بلغ
ع��دد ناخبيها ف��ي ان�ت�خ��اب��ات 2010
ح�س��ب ل��وائ��ح ال�ش�ط��ب  2581ناخبًا،
ل ��م ت �س �ت �ط��ع االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن م��وس��م
االص� �ط� �ي ��اف ،رغ� ��م ك��ون �ه��ا م�ت��اخ�م��ة
لبلدتي س�ي��ر وب�ق��اع�ص�ف��ري��ن ،وهما
م��ن أب ��رز م�ص��اي��ف ال�ض�ن�ي��ة ،نتيجة
«س � ��وء وض� ��ع ط��رق��ات �ه��ا ال��داخ �ل �ي��ة،

لجهة ضيقها وحاجتها إلى جدران
ً
دع� ��م ،ف �ض�ل�ا ع��ن ع ��دم إن �ج��از شبكة
ال � �ص ��رف ال �ص �ح��ي ع �ل��ى ن �ح��و ت ��ام،
وتضررها من تسرب مياه الري إلى
طرقاتها نتيجة اهتراء قنوات ّ
الري
ال�ت��ي ت�ح�ت��اج إل��ى ص�ي��ان��ة» ،وف��ق ما
يشرح بكور.
ال ُيخفي ب�ك��ور سعيه إل��ى إك�م��ال ما
أنجزه سلفه في البلدة «التي تحتاج
إل��ى ال�ك�ث�ي��ر» ع�ل��ى ح��د ق��ول��ه ،مشيرًا
إل��ى أن�ن��ا «ن�س�ع��ى ج��اه��دي��ن لتزفيت
م��ا أمكن م��ن ال�ط��رق��ات الداخلية قبل
حلول موسم الشتاء ،وإنشاء قنوات
ل �ت �ص ��ري ��ف م � �ي� ��اه األم � � �ط� � ��ار ،وب� �ن ��اء
ج ��دران دع��م مل��واج�ه��ة مشكلة الزحل
واالن �ه �ي ��ارات ال �ت��ي ت�ش�ه��ده��ا بعض
األراض� ��ي ال��زراع �ي��ة ،وص�ي��ان��ة شبكة
م�ي��اه ال �ص��رف ال�ص� ّ�ح��ي ح��رص��ًا على
عدم حصول تلوث».
ّ
تتقدم ب�ب��طء لتضع
بقرصونا ال�ت��ي
ن �ف �س �ه��ا ع �ل ��ى خ� ��ارط� ��ة االص �ط �ي ��اف
ف��ي الضنية ،ي��رى بكور أن «توسيع
ط��رق��ات �ه��ا ال��داخ �ل �ي��ة وش� ��ق ط��رق��ات
ج � � ��دي � � ��دة ،واالع � � �ت � � �ن� � ��اء ب� �م ��راف� �ق� �ه ��ا
الطبيعية م��ن أح��راج وينابيعّ ،
تعد
امل��دخ��ل الرئيسي ل��ذل��ك» ،م��ن غير أن
ُي �خ �ف��ي أم �ل��ه «ب��إن �ش��اء م��رك��ز ج��دي��د
ً
للبلدية بدال من الحالي».

بدأ اتحاد بلديات جبل عامل (داني األمني)
بتنفيذ م �ش��روع ت�ش�ج�ي��ر م��داخ��ل ق��رى
االتحاد ،التي يبلغ عددها نحو  13طريقًا
تربط قرى االتحاد في ما بينهاّ .
وقدرت
األشجار املطلوبة بحدود  8000شجرة.
ويتضمن املشروع زراع��ة ّ
وري ومتابعة
تشحيل وتنظيف محيط األش�ج��ار ملدة
سنتني على األقل .وقد بدأ العمل بالطريق
ال�ت��ي ت��رب��ط ب�ل��دت��ي رب ث�لاث�ين م��ن جهة،
وبني حيان من جهة أخرى ،ويبلغ طولها
 4000م�ت��ر ط��ول��ي ع�ل��ى ال�ج�ه�ت�ين ،حيث
زرع��ت فيها نحو  600شجرة (خ��روب،
ك �ي �ن��ا ،أك��اس �ي��ا) .ك��ذل��ك أن �ج��زت ال�ط��ري��ق
ً
التي تربط ب�ين القنطرة ن��زوال إل��ى وادي
السلوقي وص�ع��ودًا لجهة قبريخا ويبلغ
طولها  3000متر ط��ول��ي على الجهتني،
وق� ��د غ ��رس ��ت ف �ي �ه��ا ن �ح��و  550ش �ج��رة
(خروب ،أكاسيا ،كينا) ،علمًا أنه سيعمل
على متابعة ال��ري وفقًا الحتياجات كل
نوع ،وباملتوسط مرتني في األسبوع لكل
ال �ط��رق .وم��ن امل�ت��وق��ع أن تنتهي املرحلة
األولى من عملية تشجير كل الطرق نهاية
شهر كانون األول .2011

◄ اتحاد زغرتا يلتقي مخاتير
قرى بال بلديات

اس�ت�ق�ب��ل رئ �ي��س ات �ح ��اد ب �ل��دي��ات ق�ض��اء
زغ ��رت ��ا ط��ون��ي س �ل �ي �م��ان م �خ��ات �ي��ر ق��رى
وب� �ل ��دات ال ��زاوي ��ة ال �ت��ي ال ب �ل��دي��ات ف�ي�ه��ا،
وج ��رى ن �ق��اش م �ط��ول ح ��ول اح�ت�ي��اج��ات
وم� �س� �ت� �ل ��زم ��ات إن � �ه � ��اض ه� � ��ذه ال � �ق� ��رى.
وق ��د ش ��دد امل�خ��ات�ي��ر خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ،على
ض � � ��رورة ال �ت �ع��ام��ل م �ع �ه��م ك �م��ا ي �ج��ري
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال �ب �ل��دي��ات ،ب�ح�ي��ث ت�ص��رف
لهم املخصصات ،وتحول إل��ى حسابات
م�ص��رف�ي��ة يستعملونها وف��ق ال�ح��اج��ات
ال�ض��روري��ة ل�ق��راه��م ،بعد وض��ع دراس��ات
للمشاريع التي ينوون تنفيذها ،وتكون
ع�م�ل�ي��ة ال �ص��رف ت �ح��ت م��راق �ب��ة ال�ج�ه��ات
املختصة من قبل الدولة .كذلك كان اتفاق
ع�ل��ى ض ��رورة إج ��راء ج ��ردة ح �س��اب مع
املراجع الرسمية املعنية في القائممقامية
وامل�ح��اف�ظ��ة ،وح�ت��ى ف��ي ال��داخ�ل�ي��ة ،ملعرفة
ح �ج��م األم � � ��وال امل �خ �ص �ص��ة ل �ك��ل ق��ري��ة.
وج ��رى خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ال �ت��واف��ق ع�ل��ى قيام
لجنة مشتركة مهمتها متابعة الوضع
املالي املشار إليه ،ومراجعة املراجع املعنية
للحصول على املستحقات العائدة للقرى،
ووضع برامج عمل ومشاريع للتنفيذ.

◄ ّ
الحد من الكوارث في جبيل

استقبل رئيس بلدية جبيل زياد الحواط
(الصورة) في دار البلدية ،مندوبة األمني
ال �ع��ام ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ل�ب��رن��ام��ج ال �ح��د من
مخاطر الكوارث مرغريتا فلستروم ،في
إط��ار متابعة م��وض��وع الحد م��ن مخاطر
الكوارث من زالزل وحرائقّ .
وقدم الحواط

ً
ش ��رح ��ًا م �ف �ص�ل�ا ع ��ن اإلج � � � � ��راءات ال �ت��ي
ستتخذها البلدية كمرحلة أول��ى لتأمني
ال �س�ل�ام��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �م��واط �ن�ين م ��ن خ�لال
فرض مواصفات معينة لرخص تشييد
األبنية بما يقاوم الزالزل والحرائق.

