الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
بلدية بشري
رقم الصادر2018/9 :

بيان توضيحي صادرعن بلدية بشري
بعد تكاثر االحاديث في األونة األخيرة عن موضوع دعم بلدية بشري لبطاقات التزلج لجميع أهالي
بشري والقضاء ,يهم بلدية بشري أن توضح االمور التالية :
-1إن مشروع دعم بطاقات التزلج كان قد إبتداْ العمل به منذ عشر سنوات بإتفاق بين بلدية بشري
وشركة تلسكي األرز
 -2مع بداية سنة  2017وبعد مفاوضات مع إدارة شركة تلسكي األرز تم اإلتفاق على أن تدفع البلدية
مبلغ  100.000دوالر أميركي للشركة ثمن بطاقات التزلج للراغبين من ابناء مدينة بشري ومن أبناء
القضاء ممارسة هواية التزلج من دون إدخال عقد اإليجار في هذه اإلتفاقية (اي على الشركة دفع
اإليجار السنوي والرسوم المتوجبة عليها للبلدية).
 -3بداية هذا الموسم فوجئنا بتراجع الشركة عن اإلتفاق  ،وطلب المعنيون فيها مبلغ 110.000
دوالر اميركي  ،شرط استثناء أبناء القضاء من الدعم  .فرفضت البلدية هذا االستثناء وأصرت على
أن ينفذ االتفاق المعمول به سابقا ً .رد الشركة كان بطلب مبلغ  200.000دوالر أميركي لتغطية
القضاء بشكل كامل  ،وبالتالي ال يمكن للبلدية او إتحاد بلديات القضاء تحمل هذا المبلغ .
 -4بعد التواصل مع نائبي بشري وبمبادرة من النائب ستريدا جعجع وحرصأ على ان تكون األمور
شفافة مع أهلنا في بشري والقضاء  ،واصرارا ً منها بمساواة ابناء بشري بأبناء المنطقة ،تم ّ التوصل
الى اتفاق مع إتحاد بلديات قضاء بشري بالمساهمة بدعم بطاقات التزلج لموسم وفق االلية التالية :
 -5كل بشراوي يشتري بطاقة تزلج سنوية من الشركة بقيمة  150دوالر اميركي كما هو محدد من
قبل الشركة سوف يتم دعمه بمبلغ  100.000ليرة لبنانية على ان يتقدم من البلدية بنسخة عن البطاقة
السنوية لموسم  2018وصورة عن بطاقة الهوية لتسجيل إسمه لإلستفادة من الدعم .
 -6كل شخص من أبناء قضاء بشري يشتري بطاقة التزلج السنوية بقيمة  250دوالر اميركي كما هو
محدد من قبل الشركة ،سوف يتم دعمه بمبلغ  150.000ليرة لبنانية على ان يتقدم من مركز إتحاد
البلديات بنسخة عن البطاقة السنوية لموسم  2018وصورة عن بطاقة الهوية لتسجيل إسمه لإلستفادة
من الدعم.
مع إحتفاظ بلدية بشري بحقوقها من العقد الموقع بموجب القرار البلدي رقم  109في 2000/12/22
والمحافظة على المنفعة العامة للبلدة وأبناء بشري ومتابعة أي إخالل بموجبات العقد الموقع مع
شركة تلسكي األرز.
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