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إتحادات

سلف،  ما  عن  الحديث  الزين  علي  الحاج  إسم  يسبق 
فالرئيس الزين أثبت كفاءة وجدارة عاليتين بإدارة اإلتحاد، 
إتحاد  لواء  تحت  المنضوية  البلديات  رؤساء  أعاد  ولذلك 
إلتحاد  رئيسًا  جديد  من  إنتخابه  عامل  جبل  بلديات 
مختلف  على  نجاحات  من  قدمه  لما  نظرًا  بلدياتهم 
األصعدة ، ونظرًا ألن اإلتحاد بفضله كان وال زال من أفضل 
دوره  يأخذ  اإلتحاد  أن  عن   

ً
فضال لبنان  في  اإلتحادات 

كمنظومة متماسكة ومترابطة تنظر الى حاجات المجتمع 
وتواكب حاجاته من خالل التطور والمواكبة.

هدف   25 تضم  إستراتيجية  خطة  وضعنا  لقد  ويقول: 
هذه  ضمن  ونعمل  التنموية  القطاعات  مختلف  على 
األلف  من  التحتية  البنى  مشاريع  نستكمل  حيث  الخطة 
كبيرًا  شوطًا  نقطع  أن  إستطعنا  فقد  والحمدلله  الياء  الى 
في هذه المشاريع وقد تضمنت هذه المشاريع محاور عدة 
،التواصل  واإلرشاد  ،الثقافة  الموارد  وتنمية  اإلدارة   : منها 
العمران   ، التحتية  البنى  العامة،  الخدمات  والعالقات، 
، التربية  والنسيج اإلجتماعي ، األمن والتكافل اإلجتماعي 
والترفيه  السياحة   ، والزراعة  البيئة   ، الصحة   ، والتعليم 
والرياضة والتنشيط اإلجتماعي ، وبالطبع فكافة المشاريع 
نقيمها بالتعاون مع البلديات المنضوية تحت لواء اإلتحاد.

يقول:  المرحلة  لهذه  اإلتحاد  إهتمامات  أهم  وعن 
زال  وال  كان  األبرز  إهتمامنا  لمجلتنا  الزين  علي  الرئيس 
نجعل  ان  استطعنا  حيث  الرسمية  بالمدرسة  اإلهتمام 
مستوى  على  به  يحتذى  نموذجًا  الرسمية  المدرسة  من 
المنطقة والحمدلله فنسبة النجاح في المدارس الرسمية 
السنوية  المئوية  النسب  تخطت  اإلتحاد  بلدات  ضمن 
وزاد عدد الطالب نظرًا لثقة األهالي بنجاحها ،وقد  أولينا 

المدرسة الرسمية إهتمامًا خاصًا حيث قمنا بتأهيل عدد 
من مدارس بلدات اإلتحاد كما  وأقمنا أقسامًا للروضات. 

تطوير  على  ونعمل  عملنا   : والماء  الكهرباء  صعيدي  على 
عددًا  أنرنا  وقد   ، وأكثر  اكثر  والكهرباء  المياه  عمل شبكات 
، وأنشأنا  من الطرقات في البلدات عبر الطاقة الشمسية 
ونقيم  الغندورية،  في  الشرب   لمياه  لتكرير  محطة 
واقمنا  ،هذا  الطيبة  ومشروع  مركبا  لمحطة  دراسات 
مشروع هام للطاقة الشمسية وهو المشروع الذي يغذي 
قبريخا بالكهرباء بمعدل  Kva 250 على المستوى الرياضي 
في  الرياضية  منشأة  ال  من  العشرات  لدينا  اليوم  يقول 
رياضية  وقاعات  مسابح  عن  عبارة  وهي  اإلتحاد  بلدات 

اإلنمائي  بالعملين  نجاح  مسيرة  عن  نتحدث  أن  أردنا  إذا 
جبل  بلديات  إتحاد  الى  حديثنا  بوصلة  تتوجه  واإلجتماعي 
اإلنجازات  من  سمان  سنواٍت  حصد  الذي  اإلتحاد  عامل 
أنجزه  لما  ، وذلك  األصعدة  المشرفة على مختلف  واألعمال 
هذا اإلتحاد من مشاريع تنموية هامة على مختلف األصعدة.

والعمل  اإلدارة  في  ناجح  رئيس  عن  نتحدث  أن  أردنا  وإذا   
واإلنماء ...
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أما  وشتوية،  صيفية 
الخدمات  صعيد  على 
المعنيين  تابعنا  فقد 
في  نفوس  مركز  إلقامة 
ان  بعد  الجبل  ميس  بلدة 
يضطرون  األهالي  كانوا 
مرجعيون  الى  يذهبوا  ان 
اإلدارية  المعامالت  إلجراء 
النفوس،  بقلم  المتعلقة 
نعمل  ان  هذا واستطعنا 
لألمن  مركز  افتتاح  على 
وهذا  الطيبة  في  العام 
خدمات  يؤمن  المركز 
في  البلدات  من  لعدد 
كان  وقد  المنطقة 
في  ضرورية  حاجة 
جهزنا  وقد  المنطقة، 
اإلطفاء  بسيارات  المركز 

واإلسعاف . 

كما وأقمنا مركزًا للدفاع 
كاميرات   وشبكة  المدني 

عمل  فريق  معتأمين  الحجير  وادي  لمحمية  متكاملة 
مراقبة على الكاميرات.

حمالت  نطلق  نحن  بالطبع  يقول:  الزراعة  صعيد  على   
إلنشاء  باإلضافة  المنطقة،  في  ألخر  وقٍت  من  التشجير 
 عن تأهيل حرش الطيبة 

ً
حدائق عامة في البلدات ، فضال

وتحويله الى مزار بيئي ترفيهي .

المئات  بزراعة  قمنا  يقول:   أيضًا  الزراعي  القطاع  وفي 
»شيلد«  منظمتي  مع  بالتعاون  الطيبة  في  األشجار  من 
بهدف  عينها  المنطقة  في  مياه  بركة  إنشاء  مع  و«الفاو« 
الزراعي  القطاع  في  نشاطاتنا  وضمن  أيضًا  النصوب،  ري 
بين  ما  النصوب  من  األالف  عشرات  بتوزيع  قمنا  فقد 
 30 نحو  بتأمين  وقمنا  كما   ، والمثمرة  الحرجية  النصوب 

الف طير »بياض« قدمناهم على لألهالي بالتساوي.

السياحي  المشروع  وعن 
القنطرة  بلدة  الجهادي في 
يقول: أنه مشروع يحاكي 
وسيتضمن  »مليتا« 
ومسرح...  قاعات 
منطقة  في  وسيكون 
ونحن  الدبابات...  مجزرة 
والبدء  التخطيط  بطور 

بتنفيذ المشروع.

الخدمات  مستوى  وعلى 
اإلتحاد  في  قمنا  يقول: 
بيئي  مسلخ  بإنشاء 
الشروط  يستوفي 
والمعايير  األساسية 
محليًا  للذبح  الهامة 

وعالميًا.

أيضًا أقمنا مشروعًا هامًا 
السالمة  مشروع  وهو 
المشروع  وهو  المرورية 
السالمة  يؤمن  الذي 
نجزنا 

ً
أ وقد  للمنطقة،  السير  وتنظيم  واإلرشاد  العامة 

قسمًا هامًا من تنفيذ المشروع.

ندعم  نحن  يقول:  التنموية  للمشاريع  اإلتحاد  دعم  عم 
التنمية مثل إقامة المجمعات  البلديات بمشاريع  سنويا 
وهذه  الزراعية...  الطرقات  المكتبات،  الحدائق،  الرياضية 
المنضوية  عشر  الثمانية  البلديات  مع  ننجزها  المشاريع 
تحت لواء اإلتحاد وهذه المشاريع تساهم بالنهوض في 

البلديات. 

فقد  عندما  يقول:  النفايات  مشكلة  اآلّفات  فة 
ّ
ا عن 

المواطن الثقة بالدولة لعدم قدرتها على حل هذه األزمة 
ما  التعاون  خالل  من  المعضلة  هذه  لحل  بالتصدي  قمنا 
ولكننا   ، للفرز  معامل  ثالثة  وإقامة  وبلدياته  اإلتحاد  بين 

نواجه مشكلة اليوم بعدم وجود مكان جديد للمعمل. 

هامة  نجاحات  تشهد  التي  الحجير  وادي  مهرجانات  عن 



12

يقول:  نقوم منذ 4 سنوات بإقامة مهرجان وادي الحجير 
ويستقطب  ومكلف  وحيوي  هام  مهرجان  وهو  الكبير 
 ، وهامة  متنوعة  فقرات  ويتضمن  اللبنانيين،  من  األالف 
المهرجان  إلقامة  نبذله  الذي  الكبير  للجهد  ونظرًا  واليوم 
قمنا بتأسيس جمعية تتابع المهرجان مع اإلتحاد لألعوام 
وحضور،  أهمية  للمنطقة  أعطى  والمهرجان   ، القادمة 

ونعمل مع الجمعية لتطوير المهرجان أكثر وأكثر.

ناٍد  الرسمية يقول:  أقمنا  المدرسة  للحديث عن  بالعودة 
المنطقة  في  الرسمية  المدرسة  طالب  وحاز  »للروبوت« 
وسيمثل  المحترفين  مستوى  على  الثاني  المركز  على 

الفريق نادي الروبوت لبنان في الكويت.

نشاطات  بالقول:  لمجلتنا  حديثه  الزين  الرئيس  وختم 
في  بمجملها  ذكرها  يمكن  وال  ومتعددة  كبيرة  اإلتحاد 
هذا اللقاء، ونحن مكملين بمسيرة اإلنماء وإنجاز المشاريع 

بنفس النشاط والعزم واإلصرار، ونعمل بجهد اكبر على 
تطوير المشاريع وإيجاد مشاريع تنموية حديثة ألهلنا، 
وذلك ألن خدمة أهلنا شرف وواجب علينا، وبكل محبة 
نقول لهم أننا سنخدمهم بأشفار عيوننا ، ونحن بحاجة 
لمالحظاتهم ودعاؤهم ، ونحن جاهزين حتى للمحاسبة 

والمسائلة.
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