5

�ش ـ ـ ـ ـ�ؤون ل ـب ـنــان ـيــة

امل�ستقبل ـــ اخلمي�س � 28أيلول  2017ــ  8حم ّرم 1439هـ

AL – MUSTAQBAL – Thursday 28 September 2017

جمل�س الوزراء يف املحافظات :الإمناء عنوان املرحلة

5

ال�شمال وعكار� ..أ�صداء احلرمان والتهمي�ش ترتدّد اهتمام ًا ا�ستثنائي ًا من احلكومة
ال�شمال ـ ـ ـ ح�سن الأيوبي

حني ي�شدد رئي�س جمل�س ال��وزراء �سعد احلريري على �أهمية االمناء املتوازن
يف املناطق ،و�ضرورة اي�صال اخلدمات التي يحتاج اليها املواطن �أينما وجد
على االرا�ضي اللبنانية ،ف�إن ال�شمال يبدو املعني االول� .إذ يحتاج �إىل الكثري من
اخلدمات�« .أع��رف �أن لكل البلديات حاجاتها ،كما �أن لطرابل�س حاجات كثرية
بعد الأزم��ات التي مرت بها يف املراحل ال�سابقة من دون التقليل من حاجات
البلديات الأخ��رى التي �سينظر �إليها بكل جدية» .ي�ؤكد احلريري ذل��ك ،م�شرياً
اىل «�أه�م�ي��ة الإ�ستثمار يف البنى التحتية يف عكار م��ا ي���ؤدي �إىل خلق فر�ص
عمل وحتريك الدورة الإقت�صادية يف منطقة تعاين من التناف�س على العمل بني
املواطنني اللبنانيني والنازحني ال�سوريني».
ولأن حمافظتي ال�شمال وعكار حتتاجان اىل الكثري من امل�شاريع االمنائية على

امل�ستويات كافة ،واىل الإهتمام والرعاية ،فقد خ�ص�ص لكل حمافظة اجتماع
ملجل�س الوزراء ،على جدول �أعماله م�شاريع مقرتحة يع ّول عليها الكثري يف �إمناء
حمافظتني تعتربان من الأكرث تهمي�شا واالكرث فقرا ،وبالتايل �ضرورة اعطائهما
االولوية خ�صو�صا وانهما عر�ضة �أكرث من غريهما لتداعيات االزمة ال�سورية ،وما
يرافقها من م�شاحنات بني �أبناء املناطق امل�ضيفة والنازحني على لقمة العي�ش،
وهما ب�أ�شد احلاجة اىل بنى حتتية خ�صو�صا لناحية ت�أمني املياه وايجاد حمطات
تكرير ال�صرف ال�صحي والكهرباء وغريها من اخلدمات اال�سا�سية.
وك��ان��ت اللجنة الفنية بحثت يف �أم��ور حمافظة لبنان ال�شمايل ،ومت تق�سيم
امل�شاريع املطروحة بح�سب الأق�ضية ،ف�شملت :الطرق العامة ،ا�ستمالك بع�ض
ال�ع�ق��ارات� ،شبكات ال�صرف ال�صحي ،النفايات ال�صلبة ،املحميات الطبيعية،
احل��دائ��ق العامة ،حتويل التمديدات الكهربائية الهوائية اىل ار�ضية ،االن��ارة

ترحيب �شمايل بتب ّني احلريري م�شروع طرابل�س عا�صمة اقت�صادية للبنان

ال�ع��ام��ة ،امل��دار���س الر�سمية ،امل��راك��ز ال�صحية وامل�ستو�صفات ،مركز ت�أهيل
املدمنني ،النقل امل�شرتك ،مياه ال��ري وال�شفة ،املالعب والقاعات الريا�ضية،
مرافئ ال�صيادين ،احلفاظ على املناطق االثرية وت�أهيلها .ويف حمافظة عكار ،مت
تق�سيم امل�شاريع املطروحة بح�سب ال��وزارات ،ف�شملت م�شاريع الطرق العامة،
�شبكات ال�صرف ال�صحي ،معامل فرز النفايات ،امل�سلخ ،حمطات تكرير املياه
املبتذلة� ،شبكات مياه ال�شفة� ،إن ��ارة ال�ط��رق العامة� ،إن�شاء حمطات الت�سفري
والنقل الداخلي ،ت�أهيل وت�شغيل مطار رينيه معو�ض ،ت�أهيل مرف�أ العبدة البحري،
حمطات حتويل الكهرباء� ،إن�شاء بحريات و�سدود ،حفر �آبار �إرتوازية� ،أقنية الري
الزراعية� ،إن�شاء فروع للجامعة اللبنانية ،ترميم املدار�س الر�سمية� ،إن�شاء مدينة
ريا�ضية� ،إن�شاء م�ست�شفيات حكومية وع�سكرية ،مكتب ل��وزارة ال�سياحة و�آخر
للثقافة ،خطة عامة متكاملة للزراعة وخمطط توجيهي عام للمنتجات الزراعية.

مرف�أ طرابل�س ومطار رينيه معو�ض يف القليعات مطلبان وطنيان

طرابل�س وطموح «العا�صمة االقت�صادية»

مبادرتا رئي�س احلكومة �سعد احلريري
جت����اه ط��راب��ل�����س ب���ال���دع���وة �إىل ع��ق��د جل�سة
جمل�س ال�����وزراء يف امل��دي��ن��ة وم���ن ث��م تبنيه
مل�������ش���روع «ط���راب���ل�������س ع��ا���ص��م��ة اق��ت�����ص��ادي��ة
ل��ل��ب��ن��ان» وط���رح���ه ع��ل��ى ج�����دول �أع���م���ال تلك
اجلل�سة ،ترك �أثرا �إيجابيا جدا لدى خمتلف
الهيئات والفاعليات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية يف طرابل�س وال�شمال.
غ���رف���ة ال���ت���ج���ارة وال�����ص��ن��اع��ة وال����زراع����ة يف
ال�شمال وه��ي التي كانت طرحت امل�شروع
ع���ل���ى ال���رئ���ي�������س ���س��ع��د احل�����ري�����ري ،حت��ول��ت
�إىل «خ��ل��ي��ة ن��ح��ل» ع��ق��دت خ�لال��ه��ا �سل�سلة
�إجتماعات مكثفة �أطلع فيها رئي�س الغرفة
ت���وف���ي���ق دب���و����س���ي و�إىل ج���ان���ب���ه م�����س��ت�����ش��ار
الرئي�س احل��ري��ري للتعاون ال���دويل ،رئي�س
بلدية طرابل�س ال�سابق نادر الغزال ،خمتلف
الهيئات الإقت�صادية والتجارية والفاعليات
ال�سيا�سية على ما يحمله م�شروع «طرابل�س
ع��ا���ص��م��ة اق��ت�����ص��ادي��ة ل��ل��ب��ن��ان» ،وال�����ذي ح��از
�إع��ج��اب وموافقة جميع تلك الهيئات .و�إىل
ذلك ،التقى الدبو�سي بح�ضور الغزال ح�شدا
من االعالميني يف طرابل�س وال�شمال ل�شرح
امل�شروع ومناق�شة بنوده.
وي��ق��ول دب��و���س��ي لـ«امل�ستقبل»« :نعي�ش
ال����ي����وم م���ت���غ�ي�رات ل��ي�����س ف���ق���ط داخ���ل���ي���ة ب��ل
�إقليمية ودول���ي���ة ،وه���ذه امل��ت��غ�يرات تدفعنا
كلبنانيني للعب دور يف االعمار والإمن��اء يف
خمتلف ال��ن��واح��ي ال��ث��ق��اف��ي��ة والتكنولوجيا
وغريهما ف�ضال عن املوقع الإ�سرتاتيجي الذي
تتمتع ب��ه م��دي��ن��ة ط��راب��ل�����س وم��راف��ق��ه��ا التي
باتت حاجة .ففي املا�ضي كان مطار بريوت
كبريا على لبنان� ،أما اليوم ،فمطار الرئي�س
] طرابل�س حتتاج �إىل الكثري من اخلدمات
ال�شهيد رفيق احلريري �أ�صبح �صغريا على
الوطن اقت�صادياً.
لبنان و�شهدنا م�ؤخر ًا �أمثلة على ذلك .وكذلك بالن�سبة ملرف�أ بريوت
ويختم ال��غ��زال ب��الإ���ش��ارة �إىل �أن �سنغافورة ك��ان��ت ت��ع��رف مبدينة
الذي يعترب �صغريا على لبنان.
الربغ�ش ويعي�ش قاطنوها يف م��راك��ب �صغرية ،لت�صبح يف غ�ضون
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هناك ثمنه باحلد الأدن
يف ك��ل امل��ه��ن والأع���م���ال وا�ستثنيت م��ن الأع���م���ال �أ���ص��ح��اب اخل�ب�رات
مليون مرت مربع يف معر�ض ر�شيد كرامي ال��دويل يف طرابل�س� .أما
ال��ك�برى ك��ي ي���أت��وا �إىل �سنغافورة لال�ستفادة م��ن خ�برات��ه��م .ك��ل ما
ب�ش�أن م�صفاة طرابل�س ،فقد تردد منذ حواىل ال�شهر على ل�سان نائب
فعلوه يف البداية �إن�شاء مطار متميز �إ�ضافة �إىل طريق ي�صل املطار
الرئي�س العراقي �أنهم جاهزون التفاق مع لبنان ب�ش�أن امل�صفاة مع
باملرف�أ ،الذي يعترب اليوم الأول يف العامل عالوة على تطويره ،وبذلك
ا�ستعدادهم لتمويله مع ن�سبة مئوية تعود للدولة اللبنانية لفرتة
�أ�صبحت �سنغافورة الآن من �أرق��ى دول العامل .من هنا �أن��ا على يقني
زمنية معينة .ففي النهاية طرابل�س حاجة للبنان وللمنطقة ونحن
ب����أن الإم��ك��ان��ي��ات وامل��ن�����ش���آت امل��وج��ودة يف طرابل�س �أه���م بكثري مما
يجب �أن نقدم درا���س��ات ج��دوى اقت�صادية وم��راج��ع��ة م��ا يح�صل يف
كان يف �سنغافورة .لذلك ما حققوه هم يف خم�سني �سنة �أعتقد �أننا
العامل ويف حميطنا واحتياجات الأ���س��واق .ونحن من هنا وجدنا �أن
ن�ستطيع �أن نفعله يف ع�شرة �أع��وام ،لت�صبح طرابل�س فعال عا�صمة
لبنان يحتاج اىل طرابل�س كعا�صمة اقت�صادية .لذلك قدمنا املبادرة
لبنان االقت�صادية.
اىل رئي�س جمل�س الوزراء بح�ضور جمل�س �إدارة الغرفة وباالتفاق مع
الهيئات الإقت�صادية والتجارية ال�شمالية ،وقد تبناها الرئي�س �سعد
احلريري وهو يف الوقت نف�سه رجل �أعمال� ،أي �أنه ال ميكن �أن يتبنى
�شعارا بل م�شروعا .و«طرابل�س عا�صمة اقت�صادية للبنان«م�شروع
مربح لطرابل�س ولل�شمال وللبنان وللمحيط العربي وللمجتمع الدويل
باملعايري واملقايي�س االقت�صادية.
ويختم دب��و���س��ي متوجها لأه���ايل طرابل�س وال�����ش��م��ال :ه��ذه فر�صة
للمدينة وال�����ش��م��ال وف��ر���ص��ة ل��ك��م ل��ل��خ��روج م��ن ع��ن��ق ال��زج��اج��ة ال��ذي
نتخبط ف��ي��ه م��ن��ذ ���س��ن��وات ،لأن���ه ع��ن��دم��ا ن��ق��ول �إن ط��راب��ل�����س عا�صمة
لبنان االقت�صادية فامل�شروع يتناول خم���ارج لأزم���ات متعمقة على
امل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي وال�ترب��وي والتعليمي وال�سياحي
وعلى م�ستوى خمتلف فر�ص العمل .وبالتايل نحن هنا �أمام املدخل
الطبيعي للإفراج عن طرابل�س من زنزانتها التي هي فيها منذ �سنوات
حما�صرة بكل �أ�شكال احلرمان والتهمي�ش.
ويقول الغزال من جانبه :يف املرحلة امل�صريية التي نعي�شها يف
طرابل�س ،نحن �أحوج ما نكون ملبادرة مثل التي �أقدم عليها الرئي�س
احلريري بدعوة جمل�س الوزراء لالنعقاد يف طرابل�س .هي يف ال�شكل
جميلة ج��دا ،لكن الأج��م��ل واملتوقّ ع �أن ه��ذه امل��ب��ادرة �أت��ت من �شعور
] ت�أهيل الطرق وتعبيدها يف عكار بتوجيهات من احلريري
الرئي�س احلريري بحاجة ال�شمال املا�سة الهتمام الدولة بعد الغياب
الطويل .ولفتنا على جدول الأعمال ق��رارات معدّ ة للنقا�ش هي �أ�شبه
وي����ؤك���د من�سق ع��ام«ت��ي��ار امل�����س��ت��ق��ب��ل» يف ط��راب��ل�����س ن��ا���ص��ر ع��درة
بالطموح اخليايل .ن�أمل �أن ن�شهد ولو �أجزاء منها حمققة ،ولكن الأهم
�أن���ه«ث���م���ة ���ص��دم��ة اي��ج��اب��ي��ة لإن��ع��ق��اد جم��ل�����س ال������وزراء يف ط��راب��ل�����س.
م��ب��ادرة رئي�س غرفة التجارة يف ال�شمال توفيق دبو�سي«طرابل�س
فالرئي�س �سعد احل��ري��ري ي���درك �أه��م��ي��ة العا�صمة ال��ث��ان��ي��ة �أن على
عا�صمة لبنان االقت�صادية» .فلمجرد �أن تعتمد الدولة هذه املبادرة،
�صعيد امل�شاريع املطلوبة �أو عملية �إعادة �إعمار �سوريا والعراق».
ت�أخذ كل هذه امل�شاريع منحاها اجلدي.
وي��ت��اب��ع«:م��ا مي��ر ب��ه ال��رئ��ي�����س احل��ري��ري ال��ي��وم ،ي��ذك��رن��ا مب��ا م��ر به
وي�ضيف :طموحاتنا مرتفعة ون���أم��ل �أن ك��ل ال�سيا�سيني� ،إن يف
الرئي�س ال�شهيد .الهدف اال�سا�س ملا يقوم به رئي�س احلكومة هو
طرابل�س �أو لبنان� ،أن ين�أوا عن ال�سيا�سة يف اخلطاب ،و�أن يتفاعلوا
احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ب��ل��د» ،م��و���ض��ح��ا«�أن مهمتنا ك��ب�يرة يف دع���م م��واق��ف
مع هذه املبادرة وينظروا اليها على �أنها ل�صالح لبنان �أوال ثم ال�شمال
وخطوات الرئي�س احلريري ،خ�صو�صا �أن الظروف التي مير بها البلد
ث��م ط��راب��ل�����س .فاملعر�ض وامل�����ص��ف��اة وامل��رف���أ واملنطقة االقت�صادية
�صعبة».
احل��رة وامل��ط��ار ك��ل ه��ذه من�ش�آت وطنية ولي�ست مناطقية وبالتايل
وي�ضيف«،هدف الرئي�س احلريري يف جوالته اخلارجية دعم الدولة
خرياتها تعود على اجلميع .و�إذا جنحت هذه املن�ش�آت حكما �سينجح
واجلي�ش اللبناين ،واعطاء طرابل�س دورا كبريا لتكون من�صة لإعادة

] مرف�أ طرابل�س رهان م�ستقبلي

اعمار �سوريا والعراق .من يراقب �أداء الرئي�س احلريري �سيت�أكد من
�أنه ت�صرف رجل دولة من الطراز الأول» .وعن انعقاد جل�سة ملجل�س
ال��وزراء يف طرابل�س ،ي�شري �إىل �أن«ا�صرار الرئي�س احلريري النعقاد
هذه اجلل�سة يف طرابل�س هي لت�أكيد املحبة للمدينة» ،م�شددا على
�أن«املقررات التي �ست�صدر عن اجلل�سة مهمة خ�صو�صا �أن امل�شاريع
املقررة� ،ستحد من الفقر والبطالة».

عكار عا�صمة احلرمان يف لبنان

�أما ب�ش�أن منطقة عكار التي باتت تعترب عا�صمة احلرمان يف لبنان،
فاملواطن هناك يكاد يكفر بكل �شيء بعد �أن �أ�صبح يعاين عدم توافر
�أب�سط الو�سائل املعي�شية واحلياتية ف�ضال ع��ن غ��ي��اب ت��ام لفر�ص
العمل .ويُ جمع ع��دد من ر�ؤ���س��اء االحت���ادات البلدية يف املنطقة على
�ضرورة القيام بخطوات تنفيذية �سريعة لبع�ض امل�شاريع العكارية
امللحة ويف مقدمها �إفتتاح مطار الرئي�س ال�شهيد رينيه معو�ض يف

القليعات� ،آم��ل�ين �أن تكون جل�سة جمل�س ال����وزراء امل��ق��ررة ملنطقة
عكار بداية لإطالق تنفيذ م�شاريعها.
رئي�س احتاد بلديات وادي خالد ،فادي الأ�سعد ،يلفت �إىل �أن كل
امل��ع��ط��ي��ات وامل��ط��ال��ب ال��ت��ي ت��خ�����ص امل��ن��ط��ق��ة �أ���ص��ب��ح��ت م���وج���ودة يف
جمل�س ال��وزراء وهناك جدول مربمج يف اجلل�سة املخ�ص�صة ملنطقة
ع��ك��ار .وي��ق��ول�«:أغ��ل��ب م�شكالتنا ترتبط مب��و���ض��وع البنى التحتية،
فمختلف املناطق العكارية تعاين م�شكلة ال�صرف ال�صحي وبحاجة
ملحطات تكرير املياه املبتذلة ،وهناك بع�ض البلدات والقرى فيها
�شبكات لكنها موجهة نحو النهر مما ي�سبب تلوث مياهه� ،أ�ضف �إىل
ذلك م�شاكل الطرق يف املنطقة �إم��ا لناحية �شق بع�ض الطرقات �أو
تعبيدها �إ�ضافة �إىل �ضرورة االهتمام باملو�ضوع الزراعي من �إر�شاد
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ودعم للمزارعني عرب قرو�ض وتفعيل الزراعة
يف كل املناطق العكارية.
وي�ضيف� :أما بالن�سبة ملياه ال�شفة ف�أغلب
املناطق تعاين من غياب مياه ال�شرب .فمثال
يف منطقة وادي خالد ،موّل الإحتاد الأوروبي
م�������ش���روع ���ش��ب��ك��ة م���ي���اه ال�������ش���رب �إىل خ����زان
املنطقة ،لكن م��ا النفع �إذا مل ت�صل املياه
ل��ل��م��ن��ازل ح��ي��ث ال �شبكة ت��و���ص��ي�لات منزلية
لدينا ،علما �أن كلفة تنفيذها ثالثة ماليني
دوالر وهي كلفة تفوق قدرة احتاد البلديات
وبالتايل نحن بحاجة هنا مل�ساعدة الوزارة
يف تنفيذها.
ويتابع� :أما م�شكلة �شبكة الكهرباء فهي
يف ك��ل ع��ك��ار ق��دمي��ة العهد �إذ ت��ع��ود للعام
� ١٩٦٥أي �إىل �أي���ام الرئي�س ف����ؤاد �شهاب،
وينق�صها التجديد والتطوير .ف���أي عا�صفة
ثلجية �أو حتى مطرية تعطل ال�شبكة وتبقى
املنطقة دون كهرباء لأي��ام وا�سابيع وحتى
لأ����ش���ه���ر �أح���ي���ان���ا ك����ون االع����ط����ال حت�����ص��ل يف
مناطق وعرة ي�صعب الو�صول �إليها .من هنا
�ضرورة جتديد ه��ذه ال�شبكة لت�صبح قريبة
من الطريق العام لت�سهيل عملية �إ�صالحها
عند وقوع االعطال.
وي���ت���اب���ع :ه���ن���اك �أي�����ض��ا م�����ش��ك��ل��ة م���ع وزارة
ال�����ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة ب��ع��د ت��وق��ي��ف بطاقات
امل�����س��اع��دات للمحتاجني ،وط��ال��ب��ن��ا ب��اع��ادة
تفعيلها وزي���ادة ع��دده��ا لتطال املحتاجني
جميعا.
ويختم الأ�سعد قائال :نحن كاحتاد بلديات
عقدنا عدة اجتماعات مع امل�س�ؤولني املعنيني
وط��ب��ع��ا ب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن ال��رئ��ي�����س احل���ري���ري
واطلعنا على بنود اجلل�سة املخ�ص�صة ملنطقة
ع���ك���ار ،وم��ت��ف��ائ��ل��ون مب���ا ���س��ي�����ص��در ع��ن��ه��ا ،لأن
الرئي�س احلريري �إذا وعد وفى.
يعرب رئي�س احتاد بلديات �ساحل القيطع
�أحمد املري عن بع�ض الرتقب واحلذر متخوفا من �أن ال ت�أتي جل�سات
احلكومة يف املناطق بالنتائج املطلوبة الفتا �إىل �أن املرا�سيم ب�ش�أن
امل�����ش��اري��ع ال��ع��ك��اري��ة م��وج��ودة و����ص���ادرة م��ن��ذ زم���ن ب��ع��ي��د ،م�ستدركا
ب���أن عقد ه��ذه اجلل�سات يبعث للتفا�ؤل ال��ذي ي�شوبه بع�ض احل��ذر.
وي�ضيف «�أه���م امل�شاريع املطلوب تنفيذها يف ع��ك��ار� ،إفتتاح مطار
الرئي�س ال�شهيد رينيه معو�ض يف القليعات� ،إ���ض��اف��ة �إىل �ضرورة
�إن�شاء م�ست�شفى حكومي يف �ساحل القيطع وتطوير وت�أهيل ال�شاطئ
ال�ساحلي املمتد م��ن ال��ع��ب��دة  -ببنني و���ص��وال �إىل احل���دود ال�سورية
والذي يعترب منطقة �سياحية ميكن �أن توفر الكثري من فر�ص العمل،
ف�ضال عن �ضرورة االهتمام مبوا�ضيع الطرقات والنفايات وغريها.
ويختم م�شددا على كامل الثقة برئي�س احلكومة �سعد احلريري
ورغبته الأك��ي��دة يف العمل ل�صالح الوطن وامل��واط��ن مت�سائال عما �إذا
كان �سي�سمح له بتنفيذ هذه الأعمال خا�صة و�أن هناك من ال يريد له
ذلك.
ويرى رئي�س احتاد بلديات جبل اكروم علي ا�سرب �أن الهدف لي�س
يف م��ك��ان ان��ع��ق��اد ه��ذه اجلل�سات ب��ال��رغ��م م��ن معطياتها املعنوية،
لكن �إذا حتققت نتائج من ورائ��ه��ا �ستكون حققت �أهدافها املادية
واملعنوية ،لكن يف حال بقيت نتائجها حربا على ورق ف�ستبقى دون
�أي قيمة.
وعن امل�شاريع امللحة يف منطقة جبل اكروم يقول� :سبق وتقدمنا
مبطالبنا �إىل اجلهات احلكومية ويف مقدمها الرئي�س �سعد احلريري
وتتلخ�ص ح�سب الأول���وي���ات مب�س�ألة ال�����ص��رف ال�صحي حيث هناك
م�شروع �إن�شاء حمطة تكرير يف املنطقة ،واحيل �إىل جمل�س النواب
ب��ان��ت��ظ��ار ت���أم�ين ال��ت��م��وي��ل ال��ل�ازم� ،إ���ض��اف��ة �إىل احل��اج��ة ل��ت���أم�ين مبنى
لثانوية ر�سمية يف اك��روم لأن املباين امل��وج��ودة م�ست�أجرة وقدمية
وغري �صاحلة ،ف�ضال عن خلو املنطقة التي يقطنها �أكرث من � 25ألف
ن�سمة من �أي مركز �صحي ملعاجلة �ضحايا احل��وادث ولو الب�سيطة
مما ي�ضطر املواطنني للتوجه �إىل �أماكن بعيدة للعالج اما يف حلبا
�أو طرابل�س.
وي�ضيف� :أما على امل�ستوى االقت�صادي وال�سياحي فمنطقتنا غنية
بالكثري من الآث��ار التي تعود للعهد البيزنطي الروماين والتي تبقى
معر�ضة ملختلف االعتداءات يف حال مل يتم حمايتها وحفظها لذلك
نطالب اجل��ه��ات املعنية �إي�ل�اء ه��ذا امل��و���ض��وع االه��ت��م��ام ال�ل�ازم ،ف�ضال
عن �ضرورة االهتمام بق�ضايا املياه والكهرباء والهاتف والطرقات.
وهناك �أي�ضا مطلب ملح مل ي�سبق �أن طرحناه وهو م�س�ألة ا�ستحداث
منفذ ملنطقة اك��روم باجتاه احل��دود ال�سورية ك��ون منطقتنا مغلقة
مع ت�أمني مبنى ر�سمي للجمارك ،وهذا الأمر ميكن �أن يحرك العجلة
االقت�صادية يف املنطقة.
ويختم قائال :ن�أمل من ه��ذه احلكومة العمل �سريعا لإيجاد حلول
للأمور الب�سيطة وامل�ستع�صية يف �آن .فاملواطن وعلى الرغم من �أنه
يدفع ما يتوجب عليه من �ضرائب� ،إال �أنه يبقى عر�ضة لالزدواجية يف
دفع فواتري املياه والكهرباء والهاتف وغريها .لذلك نطالب ب�إيجاد
احللول املطلوبة وال�سريعة لأن املواطن بات �أق��رب �إىل حالة الكفر
بكل �شيء و�أ�صبح يف حال ي�أ�س �شديد.

