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نهر الباردري افتتاح قناة   

 

 مؤسسة مياه لبنان الشمالي، عام سعادة مدير 

 حضرة رؤساء البلديات والمخاتير، 

 حضرة السيدات والسادة، 

 

 لبنان قلب وفي المدينة ضجيج عن بعيدًا الجميلة، بيئةال هذه في معكمأن أآون  بالغة سعادةإنها ل
 .واصل اآتشافي له آل يوم أآثر فأآثرأ الذي

 آريمة جدًا، الطبيعة فيهفإن . يد ثروات بيئية حقيقيةيختزن بلدآم ومنطقتكم على وجه التحد
 . السيما بالمياه

هذه ال بد أن ترتكز لكن . انهاال يمكن نكر اقتصادية وزراعية وسياحية طاقةللبنان ولهذه المنطقة 
 على استخدام منطقي للموارد الطبيعية في إطار تنمية مستدامة يتفق عليها الجميع وتكون الطاقة

 . في خدمة الجميع

.  بهذه المسائل البيئية في لبنان والعالماد األوروبي بدوله األعضاء السبع وعشرين ملتزمواالتح
عيد اإلصالحات ووضع السياسات القطاعية، وآذلك على ويندرج تحرآه في هذا اإلطار على ص

 . المستوى المحلي لناحية تنفيذ مشاريع ملموسة تحترم البيئة

 بشمال ًاخاص مليون يورو 18 بقيمة  مشروعًا تنمويًا مهمًاتحاد األوروبي مؤخرًاوهكذا أطلق اال
  .أعالي عكار والهرمل والضنيهمناطق ب، وتحديدًا البالد

مختلف الفاعلين رغم ون، طالما آانت هذه المنطقة منسية في مختلف المشاريع ولدى وآما تعرف
وقد حان الوقت للتوصل إلى رؤية توافقية لتنمية منطقتكم، واالتحاد .  حقيقيةامتالآها طاقة

فمن خالل التشاور مع السلطات الوطنية . األوروبي جاهز لمواآبة ديناميكية التفكير هذه
تسمح وس. طقة مخططًا لترتيب األراضيتحاد األوروبي لصالح هذه المنل االمّووالمحلية، سوف ي

 . إجراءات التخطيط هذه بتوجيه االستثمارات العامة والخاصة لخدمة الجميع

 : ويجسد هذا المشروع إرادتنا في االتحاد األوروبي بالعمل على مستويين

  قوية الوقع،  المحلي، من خالل مشاريع على المستوى-

على المستوى المرآزي والمؤسسي، مع سلطات الوصاية التي تتولى االستثمارات وإدارة و -
 .األعمال
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السيد مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي   سعادة الفتتاحي مع بالغةواليوم، أشعر بسعادة
  .إعادة تأهيلها بعد انتهاء أعمال نهر الباردري قناة  آريم] جمال[

في الواقع، إلى جانب دعم . نهر الباردفي نزاع الع في إطار مرحلة ما بعد لقد تقرر هذا المشرو
الجئين وإلعادة إعمار المخيم، آان من الضروري أيضًا مواآبة النهوض لاالتحاد األوروبي 

 .  نتيجة النزاعادي لهذه المنطقة التي تضررت آثيرًااالقتص

تياجات ست قرى ومئات العائالت من  يورو اح755.000ويلبي هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 
 . وهو بذلك يعود بالفائدة على آالف األشخاص الذين يعتاشون من أرضهم. المزارعين

السكان على توعية ل العمل على إجراءات جرىوإلى جانب أعمال إعادة تأهيل القناة الرئيسية، 
مية بمكان بطبيعة الحال أن فمن األه.  إدارة المياهعلى آيلومترًا 11طول القناة البالغ طولها 

تحرص السلطات على صيانة هذه القناة، ولكن الحرص يجب أن يكون أوًال من جانب 
 .المستخدمين ومن جانبكم أنتم جميعًا

 فيها االتحاد األوروبي مباشرة لالتي يموِّاإلشارة أيضًا إلى أنها المرة األولى وأخيرًا، تجدر 
 . الي، وهذا مؤشر إلى شراآة واعدةمشروعًا مع مؤسسة مياه لبنان الشم

 .أتمنى التوفيق للجميع وشكرًا
 

 

 

  

 


