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ر، قرارنا نزرع، قرارنا نطوِّ
قرارنا نعّمر، قرارنا ندعم،

قرارنا نكّمل،

واالحسن ان قرارنا بإيدينا.



أبناء بلدتنا حاالت 

في خضم هذا االستحقاق االنتخابي، نتوجه اليكم يا أهالي بلدتنا األحباء، ان نكون جنًبا 
الى جنب مثلما كنا في األمس لمواجهة الصعاب والتحديات، وذلك من أجل مصلحة 

أهلنا وبلدتنا العزيزة حاالت. 

ان العمل البلدي كما تعلمون يتطلب منا ومنكم جهًدا استثنائًيا للنهوض ببلدتنا الى 
ارقى وأسمى البلدات. 

ومن أجل ذلك نتقّدم منكم بالئحة قرار حاالت المؤلفة من السادة :

• شارل نجيب باسيل
• جوزف حارس القراب

• جوزف سجيع شربل
• داني عزيز العم

• زخيا كنعان مرعي
• طانيوس كليم غانم

• جوزف انطوان محفوظ
• جورج عزيز القزي

• بيارو جوزف ضو
• بيار نزيه ابي صافي

• توفيق جان الراعي
• فرنسوا ابراهيم ناصيف
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أما ابرز برنامجنا االنتخابي للمشاريع المستقبيلة
للسنوات الست القادمة هي: 

1  إنشاء مجّمع بلدي يتضمن مركز بلدي ومدرسة، مكتبة عامة، وحديقة عامة على 
ارٍض استملكتها بلدية حاالت بمساحة عشرة آالف متًرا مربًعا

) ربًطا صورة عن قرار االستمالك وقرار وضع اليد( 

2  سوف يتم إنشاء شبكة نقل مشترك )شبه مجاني( من داخل البلدة الى المناطق 
المجاورة لكي يتمكن األهالي من االستفادة منها. 

3  إنشاء جسر للمشاة على االوتوستراد مقابل المجّمع البلدي حفاًظا على السالمة 
العامة وتسهياًل لمرور المواطنين. 

4  بلدتنا بحاجٍة الى انارة دائمة لشوارعها ولذلك سيعمد المجلس البلدي الجديد على 
. Eco System  انارة الشوارع على الطاقة الشمسية وسيبدأ العمل بها سريًعا

5  العمل على ارشاد وتوعية أهالي البلدة على كيفية فرز النفايات المنزلية للوصول 
بها الى طريقة المعالجة النهائية . 

6  توسيع مخارج البلدة باستحداث مخرج يبدأ من كنيسة مار جرجس وصواًل الى 
االوتوستراد لتحاشي زحمة السير اثناء االحتفاالت. 

7  دعم النادي الرياضي والثقافي في حاالت عبر مساعدته مادًيا لبناء مجّمع رياضي 
يستفيد منه أهالي البلدة  كافة. 

8  سوف يقوم المجلس البلدي الجديد بالرعاية االجتماعية للمعوزين والمسنين 
والمرضى عبر تقديم تسهيالت  ومساعدات مادية للمحتاجين منهم. 
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9  سوف يكون للمرأة في حاالت دوًرا اساسًيا في النمو وذلك عبر انشاء لجنة مختصة 
بشؤون المرأة يكون لها دوًرا فعااًل. 

10  دعم لجنة الوقف والشبيبة والشابات في كافة المجاالت واالختصاصات،
توجيهية، تثقيفية، اجتماعية وغيرها ضمن برنامج متكامل ستعمل البلدية معهم 

على العمل النجاحه. 
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أيها الحفل الكريم هذا هو جزء من 
برنامجنا للسنوات القادمة نتطّلع الى 
تحقيقه كاماًل وذلك عبر مساعدتكم 

لنا في الوصول الى هذا الهدف.
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أهلنا أبناء بلدتنا العزيزة. 

علينا ان ال ننسى  انجازات المجلس البلدي في السنوات الماضية نذكر أهمها: 

• استمالك عشرة آالف متًرا مربًعا القامة مجّمع بلدي. 
• تنظيم شوارع البلدة عبر تسمية الطرقات والشوارع  الداخلية وترقيم األبنية. 

• انهاء النزاع القائم بين بلدتي حاالت والفيدار عبر تثبيت الحدود النهائية للبلدتين
)ربًطا صورة عن قرار مجلس شورى الدولة( 

• انشاء حدائق جديدة في كافة انحاء البلدة. 
• تأهيل قسم كبير من طرقات البلدة واستحداث طرقات أخرى. 

أهلي، أحبائي، 
كما عهدتمونا سنبقى دائًما معكم ونستمد قوتنا منكم وسنفوز باذن اهلل 

بفضلكم، أنتم الكلمة األولى واألخيرة.  

ر، قرارنا نعّمر، قرارنا ندعم، قرارنا نزرع، قرارنا نطوِّ
قرارنا نكّمل، واالحسن ان قرارنا بإيدينا.

عشتم وعاشت حاالت 







Karar Halat 2016




