ريا�ض ا أل�سعد

�إ�صدار

بالتعاون مع جريدة
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البطاقة التعريفية

• ولد يف .1958/9/18
• والده :الدكتور �سعيد أال�سعد (�سفري �سابق ونائب يف دورة .)1992
• والدته :بهيجة ريا�ض ال�صلح.
• تزوج ندى روبري بول�س �سنة ( 1994وهي من زغرتا) ولهما ثالثة أ�بناء� :سعيد
وفي�صل وعلياء.
• تلقى درو�سه يف االنرتنا�شيونال كوليدج (�آي�.سي ،).وبقي فيها حتى أ�نهى درو�سه
الثانوية �سنة .1976
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• انقطع عن الدرا�سة فرتة ق�صرية مع اندالع احلرب أالهلية وتفاقمها .و أ�قنعه والده
بال�سفر إ�ىل الواليات املتحدة لدرا�سة الطب .ومع أ�نه كان يرغب يف درا�سة التاريخ ،إ�ال أ�نه
در�س الهند�سة يف جامعة جورج وا�شنطن ،وحاز البكالوريو�س �سنة  ،1980ويح�ضر لدرجة
املاج�ستري يف الهند�سة من جامعة بريكلي .ودر�س أ�ي�ض ًا التاريخ يف اجلامعة أالمريكية يف
بريوت ،ونال املاج�ستري يف �سنة .1999
• تعرف إ�ىل الرئي�س نبيه بري حينما كان ال يزال رئي�س ًا حلركة أ�مل .وب�سبب عالقته
الوطيدة بنبيه بري ان�ضم إ�ىل حركة أ�مل �سنة .1981قاتل يف �صفوف « أ�مل» ،وال �سيما
يف �صفوف املقاومة بني عامي  1983و 1986لكنه مل يلبث أ�ن غادرها ب�سبب ال�سلوك
امليلي�شياوي يف مدينة بريوت .وا�ستمرت عالقته بنبيه بري جيدة حتى �سنة .1994
• عمل يف دار الهند�سة بني عامي 1980و ،1984يف م�شروعي معاجلة املياه
مايدوغوري ،نيجرييا ،و �شبكة املياه وال�صرف ال�صحي يف جدة ،اململكة العربية ال�سعودية
للعمار» يف �شباط  ،1987وهو رئي�س جمل�س إ�دارتها
• أ��س�س «�شركة اجلنوب إ
ومديرها العام ،وهو �شريك يف �شركة «م�سك للمقاوالت» التي ت أ��س�ست يف �سنة .1995
وهو �شريك يف �شركة جيوفيزون التي ت أ��س�ست عام  ،2000و�شريك يف �شركة وايفز اكوا
بارك التي ت أ��س�ست عام. 1999
• عمل كمدير م�شروع ت أ�هيل طريق �سينيق الناقورة  89كم .يف �شركة املباين ،مقاولون
عامون ،عامي  1986و  ،1987وكمهند�س م�شروع إ�عادة ت أ�هيل طريق أالوزاعي بني عامي
 1984و.1986
• رئي�س «جمعية بني وائل» اخلريية الثقافية.
• تر�شح عن املقعد ال�شيعي يف ق�ضاء الزهراين يف انتخابات  ،2000وحل أ�و ًال بني
الذين مل يحالفهم احلظ ،ونال � 50212صوتاً.
• تر�شح عام 2005عن دائرة الزهراين ومل يحالفه احلظ ونال � 19646صوتاً .وتر�شح
أ�ي�ض ًا يف دورة �سنة  2009عن نف�س الدائرة ومل يفز ونال � 3574صوتاً.
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مواقفه
• ال أ�طرح نف�سي وريث ًا أ�و نقي�ض ًا لكامل أال�سعد والذين يتكلمون عليه فاقوه يف إ�قطاعيته
�سيا�سي ًا وعقارياً .وهناك أ�طراف ال تعجبها م�شاريعنا التنموية ،وعندما علموا أ�نني وراء هذه
امل�شاريع أ�ر�سلوا إ�يل تهديدات بالقتل.

(ال�شراع)2002/9/16 ،

• املحادل مل تنجح �سيا�سياً ،والتغيري يجب أ�ن يكون من فوق ومن حتت حتى ينجح.

(ال�شراع)2003/8/25 ،

• أ�وجدنا يف اجلنوب قوة ثالثة إ�ىل جانب القوتني أال�سا�سيتني« :حزب اللـه» وحركة
« أ�مل».

(النهار)2004/1/27 ،

• ر أ�ى أ�ن «التغيري املن�شود يجب أ�ن يتمحور حول مفاهيم احلرية والعدالة والدميقراطية
حتى ينه�ض الوطن ويتحرر».

(النهار)2004/2/9 ،

• يف حوار مع جملة «الدبور» ( )2005/2/4قال إ�ن لبنان من دون احلريري ال ي�ستطيع
أ�ن ي�ستدين .واحلريري هو الذي أ�و�صل الدين إ�ىل هذا امل�ستوى.
• تعر�ض لالعتداء يف العام  2004يف ال�صرفند.
• منعته عنا�صر من حركة « أ�مل» يف أ�واخر �شباط  2005من إ�قامة ندوة عن قانون
االنتخاب يف نادي ال�شقيف يف النبطية وتكرر أالمر معه جمدد ًا يف  2009/5/6بعدما
حاول منا�صرون حلركة « أ�مل» حما�صرة املنزل الذي كان ي�ستعد لعقد م ؤ�متر �صحايف
فيه.
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بال�صور ..
2005

مع اع�ضاء منرب الوحدة الوطنية يف زيارة أ
للمني العام لـ«حزب اللـه» ال�سيد ح�سن ن�صر اللـه

2009

مع الرئي�س ف ؤ�اد ال�سنيورة
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الربنامج االنتخابي (مقتطفات)
• أ�علن يف  2009/5/17برناجمه االنتخابي الذي يخو�ض االنتخابات النيابية على
أ��سا�سه .ومما جاء يف الربنامج:
« إ�ن كل �سلطة انبثقت من اتفاق الطائف ،والتي تعيد إ�نتاج نف�سها عند كل ا�ستحقاق قد
ف�شلت ف�ش ًال ذريع ًا يف الت أ��سي�س لقيام دولة قوية وعادلة ،بحيث بد أ� امل�شهد الوطني م�شرذم ًا
حول خمتلف الق�ضايا أال�سا�سية للوطن ،إ��ضافة إ�ىل عدم قيام وفاق وطني داخلي حقيقي
بني كل أالفرقاء يف لبنان ،وهو ما أ�دى يف ما بعد إ�ىل امل�شهد ال�سيا�سي املفكك وخ�صو�ص ًا
بعد زلزال اغتيال الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ،بل امتد إ�ىل خمتلف النواحي االقت�صادية
واالجتماعية أ
والمنية».
« إ�ن ال�شعب يحب احلياة ويريد العي�ش يف بلد م�صان وحر وم�ستقل ،غري أ�ن ال�سيا�سات
املتبعة كانت كعاداتها ت�ضيع ا إلجناز تلو ا آلخر ،ألنها تريد أ�ن تبقي على االنق�سام الطائفي
واملذهبي وتلعب على التوترات الناجتة منه ،حفاظ ًا على م�صاحلها اخلا�صة أ�و ًال ،وهي ألجل
ذلك ،تربط نف�سها ب�سيا�سات إ�قليمية ودولية ،مما ي�ستتبع تدخ ًال خارجي ًا يف � ؤ
ش�ونها
الداخلية ،حيث ي�ضيع اال�ستقالل وتذهب احلرية وال�سيادة.
«ال بد من العمل للتغيري من خالل م�شروع وطني عام تتعانق يف متنه ال�سيا�سة باالقت�صاد
واالجتماع والثقافة والتنمية ،واعتبار االنتخابات و�سيلة جوهرية من و�سائل املمار�سة
الدميوقراطية من أ�جل دولة مدنية دميوقراطية قادرة على القيام ب أ�عباء التنمية املتوازنة،
وت�صون احلريات يف الر أ�ي واملعتقد والتعبري وتعمل على حتقيق ا إل�صالحات يف كل املجاالت،
وعلى ت�شجيع الزراعة وال�صناعة وم�ساعدة القطاعات املنتجة وحتافظ على البيئة وال تت�آمر
عليها».
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م�شروع الن�سبية
• يف العام  2002أ�ذاع م�شروع ًا لقانون انتخابات ع�صري ومتكافئ .ويف ما يلي عر�ض
لبع�ض بنود هذا امل�شروع:
برزت «الن�سبية» بقوة يف امل�شاريع واالقرتاحات املتعلقة بقانون االنتخابات اجلديد ،مقرونة
بـ «الدوائر الكربى واملحافظات» .وقد يكون من ال�صعب اعتماد النظام االنتخابي الن�سبي يف
القانون اجلديد نظر ًا ل�ضيق الوقت وعدم اجلهوزية التطبيقية التي تتيح و�ضع هذه التجربة
مو�ضع التنفيذ ألول مرة يف لبنان .ولكن «الن�سبية» تظل بالن�سبة لكثريين عنوان ًا للعدالة
وامل�ساواة ومدخ ًال إ�ىل نظام انتخابي متكافئ يف بلد تعرت�ض عملية تر�سيم الدوائر االنتخابية
فيه قيود مو�ضوعية جتعل من ال�صعب حتقيق امل�ساواة يف حجم الدوائر والتوازن الطائفي
العددي للناخبني ،ومن أ�برز هذه القيود التق�سيم ا إلداري والتفاوت يف حجم أالق�ضية
واملحافظات والتوزيع الطائفي لل�سكان واالنت�شار الطائفي جغرافياً...
«ريا�ض أال�سعد» كان ال�سباق يف املبادرة إ�ىل طرح الن�سبية قبل �سنتني يف م�شروع متكامل
مدرج حالي ًا على طاولة البحث والنقا�ش بني م�شاريع كثرية تتدرج من الدائرة ال�صغرى إ�ىل
الدائرة الواحدة ومن النظام أالكرثي إ�ىل النظام الن�سبي ...ويقوم م�شروع القانون املقرتح
واملعد من املهند�س والباحث وال�سيا�سي «ريا�ض أال�سعد» على «نظام املجل�سني يف لبنان
دائرة واحدة على أ��سا�س التمثيل الن�سبي» :جمل�س نواب ينتخب على أ��س�س غري طائفية
بالقاعدة الن�سبية وجمل�س �شيوخ ينتخب على أ��س�س طائفية بالقاعدة الن�سبية أ�ي�ضاً.
«الن�سبية» كما وردت يف هذا امل�شروع تف�سح يف املجال أ�مام القوى والتيارات ال�سيا�سية
واملنت�شرة على امتداد الوطن من دون ح�ضور كثيف يف أ�ي من أالق�ضية لال�شرتاك الفاعل يف
االنتخابات و إ�ي�صال ممثلني لها ،وت�شجع على االعتدال ال�سيا�سي واالنفتاح الوطني ،وت�شجع
القوى ال�سيا�سية أ
والحزاب على اخلروج من الدائرة الطائفية واملناطقية ،وتعزز الوحدة
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الوطنية وت ؤ�دي إ�ىل قيام كتل برملانية كبرية وجتعل من النائب ممث ًال جلميع اللبنانيني ولـ
أ
«المة جمعاء» وت ؤ�من ح�سن التوزيع الطائفي وطني ًا في�ستفيد منه الناخبون الذين ينتمون
إ�ىل طوائف ال مقاعد لها يف مناطقهم مثل أالرثوذك�س يف جبيل والبرتون ,وامل�سلمون يف
املنت وك�سروان وال�شيعة يف ال�شمال...
قانون االنتخاب بالن�سبة لريا�ض أال�سعد لي�س م�س أ�لة �سيا�سية فح�سب و إ�منا م�س أ�لة
وطنية واجتماعية كذلك ،ولي�س فقط م�س أ�لة تق�سيم دوائر انتخابية وحتديد �شروط االقرتاع،
و إ�منا يجب أ�ن يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بقوانني متممة وموجبة أ�برزها قانون التق�سيم ا إلداري
وقانون ع�صري أ
للحزاب ،ويجب ت�ضمينه دينامية فاعلة وجعله رافد ًا أ��سا�سي ًا ي�صب يف
م�صلحة تطوير احلياة ال�سيا�سية والتجربة الدميقراطية.
واالنتخابات ال�صحيحة ال ي ؤ�منها قانون ونظام انتخابي أ�ي ًا تكن ال�صيغ والدوائر املعتمدة
فيه ،إ�ن مل تتوافر �آليات و�شروط �ضامنة لدميقراطية العملية االنتخابية ونزاهتها ،يعددها
م�شروع ريا�ض أال�سعد يف أ�برز النقاط والنواحي التالية :حياد ال�سلطة  /ت أ�مني حرية
أال�شخا�ص واجلماعات وعدم تزوير إ�رادتها ب إ�خ�ضاعها إلرادات جمموعات أ�خرى  /توفري
الفر�ص واملناخات املالئمة إل�شراك أ�و�سع �شريحة �شعبية ال�سيما ال�شباب يف احلياة ال�سيا�سية
 /منع اجلمع بني الوزارة والنيابة  /اعتماد البطاقة االنتخابية املمغنطة التي تتيح للناخب
االقرتاع يف مكان ال�سكن أ�و العمل ح�سب اختياره امل�سبق  /عملية الفرز املمكننة  /حتديد
�سقف النفقات و إ�لزام املر�شحني م�سك ح�سابات دقيقة ومف�صلة تبني م�صادر التمويل وكيفية
ا إلنفاق...
يعترب ريا�ض أال�سعد أ�ن ذروة امل أ��ساة يف امل�شهد الرتاجيدي على م�سرح ال�سيا�سة اللبنانية
جتلت أ�كرث ما يكون يف نظم االنتخاب التي و�ضعت يف مرحلة ما بعد الطائف وكر�ست
ظاهرة «البو�سطات واملحادل» التي جتمع على نحو ع�شوائي أ�حزاب ًا وتيارات و�شخ�صيات
حتت عباءة امل�صلحة االنتخابية ال�صرفة .ويف ظل هذه الفو�ضى الع�شوائية واال�ستن�سابية
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بال�صور ..
2007

مع العماد مي�شال �سليمان

2005

مع ولديه يف اثناء االقرتاع
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�ضاع مبد أ� امل�ساواة يف املواطنية وغابت فكرة العمل الدميقراطي على أ��سا�س امل�شاركة
والتحاور واالنفتاح بني كل مكونات املجتمع اللبناين وتعالت أال�صوات ال�شاكية مبرراة فر�ض
منطق القوة أ�و نهج الغالب واملغلوب .واملفارقة إ�ننا ا�ستطعنا حترير داخلنا من �صراعاتنا
(انطفاء جذوة احلرب أالهلية باتفاق الطائف) ومتكنا من حترير أ�ر�ضنا (بعد �صراع بطويل
مع االحتالل) ولكننا عجزنا عن حترير ذهنيتنا ال�سيا�سية ودميقراطيتنا من ربقة الطائفية
ومتفرعاتها وامل�صالح ال�ضيقة وح�ساباتها.
ريا�ض أال�سعد على قناعة مثل غالبية اللبنانيني أ�ن أ�وىل لبنات بناء الوطن نظام انتخاب
دميقراطي ناجز يكر�س مبد أ� امل�ساواة يف املوطنة وحقوق وواجبات ويكفل فر�صة امل�شاركة
عملي ًا ويرجح املنطق الوطني وا إلمنائي على املنطق الطائفي ،وينمي احلياة احلزبية ويخلق
حوافز لن�شوء أ�حزاب وطنية تتخطى الطائفية وا إلقطاعية واملناطقية ،ويغلب ال�سيا�سة على
الال�سيا�سة يف العالقات املتبادلة بني املر�شح أ�و النائب والناخبني ،ويجدد احلياة ال�سيا�سية
مف�سح ًا يف املجال أ�مام نخب جديدة للو�صول إ�ىل مواقع القرار وي�ساهم يف تطوير عمل
الربملان يف اجتاه بناء دولة امل ؤ��س�سات.
من أ�جل كل ذلك ومن خلفية هذه التطلعات أ
والهداف قدم ريا�ض أال�سعد م�شروعه لقانون
انتخاب ن�سبي وهدفه أالق�صى انطالقة أ�رحب يف الف�ضاء واملدى الوطني وحمافظة على
خ�صو�صية التنوع الطائفي.
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التنمية اجلنوبية�...إجنازات و�آفاق
تعهد املهند�س ريا�ض أال�سعد امل�شاركة يف حماية وتطوير وتنمية البيئة الطبيعية
واالجتماعية يف اجلنوب من خالل امل�ساعدة بت أ�مني الو�سائل التقنية والفنية واملالية والكوادر
الب�شرية .ويف هذا ا إلطار �ساهم بتطوير بع�ض امل�شاريع خا�صة تلك التي تعترب ذات أ�همية
اقت�صادية وبيئية للمنطقة ،ومن جملتها الن�شاطات الزراعية املوجهة ذات النتائج املثمرة
للمزارع واملواطن على ال�سواء.
ُ
أ�ما أ�هداف امل�شاركة يف هكذا ن�شاطات فتعود إ�ىل:
ـ خلق فر�ص عمل
ـ احلد من نزوح أالهايل
ـ حت�سني ا إلنتاج الزراعي
ـ �ضبط وحت�سني نوعية ا إلنتاج للت�سويق والت�صدير
ـ منع ت�صحر أالرا�ضي
ـ ح�سن ا�ستهالك املوارد املائية
ـ حماية البيئة
ـ رفع م�ستوى التقدميات ا إلجتماعية
ـ حت�سني �صورة املنطقة وت�شجيع ال�سياحة واال�ستثمار

حماية البيئة احلرجية
حممية جبل الريحان  1998ـ 2001
أ��سندت مهمة تقييم املنطقة اجلبلية ملحمية الريحان إ�ىل املنظمة البيئية «اخلط أالخ�ضر»
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(جمعية غري حكومية) بهدف تقييم الرثوة الطبيعية يف املنطقة وا�ستخال�ص تو�صيات
التطبيقات الهادفة حلمايتها واحلفاظ عليها.
غطّ ت الدرا�سة م�ساحة  119كم 2امت ّدت جنوب ًا مبحاذاة نـهر الليطاين الذي ي�شكل
وبينت نتائج الدرا�سات وامل�سح يف
حدود ًا طبيعية و�شما ًال بالقرب من قرى جزين و نيحاّ .
جبل الريحان أالمور التالية:
ـ النق�ص يف املخططات التوجيهية العامة.
ـ النق�ص يف املخططات التوجيهية للمقالع والك�سارات
ـ هجر أالرا�ضي والتفكك الزراعي (حتو ّلها يف عدد من املناطق نحو ا�ستخدامات أ�خرى
�صناعية أ�و �سكنية أ�و غريها)...
ـ تكاثف قطعان املا�شية
الربية
ـ وجود �سابق وتزايد حمتمل لعدد من اخلنازير ّ
ـ انت�شار أالمالك اخلا�صة
ـ هجرة ال�شباب
ـ عدم التقيد بقوانني منع ال�صيد وقوانني أ�خرى.
و�سوف تعنى مرحلة أ�خرى من الدرا�سات بتقييم الو�ضع البيئي واالجتماعي االقت�صادي
للمنطقة لي�صار بعدها إ�ىل إ�عداد التو�صيات بهذا ل�صدد (.)2004

تنمية التعاونيات الزراعية
زراعة الذرة العلفية  2002ـ 2003

إ�نطالق ًا من مبد أ� التعا�ضد يف العمل� ،شجع ريا�ض اال�سعد م�شروع تنمية التعاونيات
الزراعية ،فكانت باكورة هذا العمل زراعة الذرة العلفية يف عدد من القرى اجلنوبية بحيث
متثلت أالهداف أال�سا�سية مبا يلي:
ـ ت أ�مني احلد أالق�صى من الغذاء للموا�شي وخا�صة أالبقار.
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بال�صور ..
2006

مع خالته ليلى ال�صلح يف بلدة اخليام ويبدو الوزير ال�سابق كرم كرم ورئي�س بلدية �صيدا عبد الرحمن البزري

2009

يتفقد قرية زبقني التي دمرها العدوان ا إل�سرائيلي يف �سنة 2006
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ـ احلد من التقيد با�سترياد مواد العلف للموا�شي
ـ ت�شجيع املزارعني لتو�سيع �آفاق الزراعة وحتديثها كزراعة البطاطا واخل�ضار و تعزيز
التعاون بني التعاونيات الزراعية املختلفة .و أالهم هو دعم تطبيق طرق الزراعة الع�ضوية
.Organic Farming
يف هذا ال�سياق  ،وبالتعاون مع م�ساعي البعثة البابوية الهادفة لدعم و إ�نعا�ش التنمية
االقت�صادية وتقدمي امل�ساعدات إ�ىل ثالث تعاونيات هي :دير ميما�س ،برج امللوك والقليعة
وذلك من أ�جل حثهم على زراعة وت�سويق إ�نتاج الذرة وتو�سيع �آفاق الزراعة.
فقدم حوايل  400.000م 2من أالرا�ضي الزراعية إلنتاج الذرة الغنية مبكوناتـها الغذائية
(الربوتينات أ
واللياف واملعادن) والتي تنعك�س زيادة يف وزن اللحوم ووفرة يف َد ِّر احلليب
ب أ�قل كلفة إ�نتاجية ن�سبياً .وقد مت زراعة نوعني من الذرة يف العام املا�ضي.
أ�ما العامل أال�سا�سي الـهام من جممل امل�شروع فهو يتمثل يف تطبيق مفاهيم الزراعة
مكوناتـها أ�ي مواد كيميائية خالل كافة املراحل.
الع�ضوية التي تغيب عن ِّ
تعاونية حوال الزراعية  2002ـ 2003

تعرف بع�ض املناطق باجلنوب بوفرة زراعة الزيتون و إ�نتاج الزيت ومنها بلدة حوال .خالل
�سنني االحتالل اال�سرائيلي ،ت�ضاءل هذا ا إلنتاج ب�سبب النق�ص يف التقنيات و التحديث التقني
ال�ضروري للمزارعني؛ فكان أ�ن واجهت تعاونية حوال ـ وهي متثل ما يفوق املاية منت�سب ـ
هذه ال�صعوبات وحاولت جتاوزها ب�شتى الو�سائل.
انطالق ًا من هذه امل�ساعي� ،ساهم ريا�ض اال�سعد بتقدمي دعم لوجي�ستي و إ�داري للتعاونية
لتحويلها إ�ىل رائدة يف جمال إ�نتاج الزيتون يف ق�ضاء اجلنوب والنبطية .فجهز التعاونية
باملواد الالزمة لبناء مع�صرة الزيتون ،كما خ�ص�صت ندوات تثقيفية ألحدث تقنيات زراعة
وقطاف وع�صر وتخزين الزيت للمزارعني للح�صول على ا إلنتاجية الف�ضلى .و أ�هدى خمترب ًا
ن ّقا ًال ي�سهل عملية قيا�س ن�سبة أال�سيد يف الزيت.
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كما ا�ستحدث مركز ّا إ�داري ًا يف التعاونية حل�سن حت�سني العمل ا إلداري و�ضمان أ�مور
ثالثة:
ـ إ�ن�شاء قاعدة معلومات إلنتاج الزيت
ـ ا�ستحداث جدول ت�سويقي لتو�سيع ال�سوق يف املنطقة
ـ ا�ستحداث �شبكة توا�صل بني كافة تعاونيات زيت الزيتون يف املنطقة.
و�ساهم أ�ي�ض ًا يف إ�عادة و�صل املناطق املحررة بالوطن أالم من خالل:
ـ تنفيذ طريق عام تبنني ـ بنت جبيل يف أ�يار عام 2000
ـ توزيع املياه على املناطق الـمحررة بعد االن�سحاب ا إل�سرائيلي مبا�شرة عام  2000يف
ق�ضاء بنت جبيل وحتديد ًا يف قرى (كونني ـ الطريي ـ ر�شاف ـ بيت ياحون ـ عيناتا ـ زبقني
ـ �صديقني ـ جبال البطم ـ كفرا ـ ياطر)

خدمات بلدية وقروية  2002ـ 2003
طريق �شبعا اله ّبارية

يبلغ طول الطريق  6كلم وهي ممر حيوي جد ًا كون الطريق احلالية من حا�صبيا إ�ىل �شبعا
وهي املعرب احليوي يف املنطقة تقفل يف ف�صل ال�شتاء ب�سبب الثلوج .إ�ن الطريق ربطت �شبعا
بالهبارية و كفرحمام وكفر�شوبا
بالهبارية والفريدي�س و�سوق اخلان وكوكبا ،وجنوب ًا
غرب ًا
ّ
ّ
ورا�شيا الفخار .إ�ن من � أش�ن هذه الطريق أ�ن تنع�ش املنطقة جتاري ًا نظر ًا ل�سهولة الو�صول
بني البلدات حتى يف ف�صل ال�شتاء وق�صر امل�سافة إ�ىل �سوق اخلان مما ي�سهل عملية ت�صريف
ا إلنتاج الزراعي من املنطقة.
طريق كفرحمام ـ حلتا

والهبارية
يبلغ طول الطريق  3.5كلم وتربط حلتا وهي قرية نائية بكفرحمام وكفر�شوبا
ّ
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ومنها إ�ىل �سوق اخلان .إ�ن الطريق الرئي�سية القدمية والوحيدة من و إ�ىل حلتا هي من املاري.
بعد تنفيذ الطريق أ��صبح حللتا مدخالن ف�ض ًال أ�ن هذه الطريق حيوية جد ًا أ
للرا�ضي الزراعية
املحيطة بها .كذلك �شرع بع�ض املواطنني ببناء منازل عليها.
طريق يحمر ـ الليطاين

تعترب هذه الطريق حيوية جد ًا لبلدة يحمر من حيث الزراعة وال�سياحة والو�صول إ�ىل
م�صادر املياه يف الليطاين وهي املتنف�س الوحيد ألهل البلدة .ميكن يف امل�ستقبل إ�ن�شاء ج�سر
على الليطاين و إ�كمال الطريق بدون أ�ي �صعوبة إ�ىل دير �سريان ـ الطيبة وعندها يتم ربط
ق�ضاء النبطية بق�ضاء مرجعيون متام ًا كطريق النبطية -اخلرديل ـ مرجعيون.

التنمية ال�شباية والريا�ضية
ت أ�هيل الكثري من املالعب الكروية يف عدد من القرى اجلنوبية ( أ�كرث من  15ملعب) منها:
ملعب كفرحمام ،ملعب بنت جبيل ،ملعب عيتا ال�شعب ،ملعب كونني ،ملعب اجلميجمة،
ملعب عيتيت ،ملعب عدلون.
ـ بيت الك�شاف امل�سلم يف �صيدا

يعترب هذا املقر الك�شفي الذي أ�ن�شئ عام  1912ثالث أ�قدم مركز ك�شفي يف العامل أ
والقدم
بني املراكز التي ال تزال عاملة .ال تزال مفو�ضية املو�سيقى يف اجلنوب ت�ستخدم هذا املقر الذي
روعيت يف عملية ترميمه أال�س�س املعتمدة يف كافة أالبنية أالثرية يف املدينة إلدراجها على
الئحة الرتاث العاملي يف مرفق الحق.
ـ تقدمي أ�جهزة كمبيوتر للنادي الثقايف يف عني الدلب ويف بلدات عدلون والزرارية.
ـ دعم فريق كرة ال�سلة لل�سيدات يف ال�شقيف.
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بال�صور ..
2005

يف لقاء مع �سليم احل�ص وبح�ضور عزمي ب�شارة والنائب ا�سامة �سعد و جناح واكيم

2007

متقب ًال التعازي بوفاة خالته علياء ال�صلح
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 2004حتى اليوم
م�ست�شفى طريحرفا ،ال�صوانة :تولني :زوطر ال�شرقية  ،حوال :جبال البطم :دير ميما�س

مالعب
وذلك دعم ًا للم�سرية الريا�ضية ،ولت�شجيع الريا�ضة والريا�ضيني يف اجلنوب.
عبا ،خرطوم.
مالعب يف بلدات �سيناي ،دبعال ال�شعيتية اخلرايب واجلميجمة .مالعب يف ّ
مالعب يف البي�سارية (ملعبني) ،قاعقعية ال�صنوبر ،البي�سارية ـ يارين اجلديدة� ،صري الغربية.
ملعب كفر�صري.

