البيان اإلنتخابي لالئحة
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إىل جانب العمل الدؤوب للقيام بكل واجبات البلدية وتأمني كل
ما من شأنه حتسني مستوى معيشة االهايل ،خصوصا ذوي الدخل
احملدود ،من صحة وطبابة ونظافة وتوسيع شبكة الطرق الداخلية

وترفيتها لتسهيل اإلتصال ووصول املزارعني إىل أراضيهم ونقل
منتجاهتم بيسؤ وسهولة وتشجري جوانبها وحتسينها ...تويل الئحة
"راسنحاش بلديت" أمهية قصوى لدفع عجلة اإلمناء ِف البلدة وإنعاش
اجلانب السياحي والرياضي فيها.
تتعهد الَلئحة ْلهايل راسنحاش مبجموعهم بأهناِ ،ف حال فوزها
باإلنتخابات وتسلمها مقاليد البلدية ،ستبادر غداة إعَلن النتائج،
إىل العمل على حتقيق عدد من املشاريع احليوية للبلدة وأمهها:
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البرنامج االجتماعي

 1.1المستوصف

ستعمل البلديةِ ،ف عهدها اجلديد ،على إقامة مستوصف ثابت
ودائم ،يقدم اخلدمات الطبية ِف خمتلف اإلختصاصات من
فحوصات وتأمني اْلدوية الَلزمة وخصوصا لذوي اْلمراض الدائمة،
جمانا أو برسوم رمزية
 1.1اسكان الشباب

كما هو احلال ِف كل القرى والبلدات واملدن اللبنانية ،يعاين شباب
راسنحاش عسرا وصعوبة شديدة ِف تأمني متطلبات تأسيس أسر
جديدة وحياة كرمية ،لذلك تطرح الئحة "راسنحاش بلديت" مشروعا
إلستغَلل قطعة أرض صغرية من املشاع العام إلقامة أبنية يستأجرها
الشباب بأسعار زهيدة تتناسب مع دخلهم ،على ان تتعهد البلدية
بتمليك كل شاب منهم الشقة اليت يستأجرها عندما تعادل القيمة
املدفوعة مثن الشقة ،مهما طالت املدة وتوالت السنون.

 1.1الرياضة

العمل على إجياد منشآت رياضية باإلضافة إىل مَلعب متنوعة تليب
طموحات الشباب الرياضية.
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برنامج للبنية التحتية

 1.1المقر البلدي

آن اْلوان لراسنحاش ان يكون لديها مقر لبلديتها يكون مركزا حيا
ملتابعة أعماهلا ،يقصده اْلهايل ِف كل حني للمراجعة وإجناز
أعماهلم وممارسة حقهم ِف اإلطَلع ،بشفافية ووضوح ،على كل
اْلرقام واحلسابات اليت تشغل باهلم ،كما يكون عنوان قوة معنوية
ْلهلها يؤكد رغبتهم ِف التواجد على خريطة قيامة لبنان الدولة
واجملتمع.
 1.1الترفيه والسياحة

مشروع األنزوحة :وهو مشروع سياحي ترفيهي بإمتياز حيث سيتم
شق طريق واسعة وآمنة ومزفتة لربط اْلنزوحة بالبلدة لتسهيل وصول
اْلهايل والزوار إىل أهم مرفق سياحي ِف املنطقة.
يضم املشروع ،باإلضافة إىل املنتزه ،مطعما ومقهى ملحقني به ،كما
يضم قاعة ْللعاب اْلوالد وقاعة رياضية فيها طاوالت كرة الطاولة
والبليارد وعددا من أحدث ماكينات الرياضة وقاعات متصلة

للتلفزيون والكومبيوتر واملكتبة ،ميكن حتويلها خَلل نصف ساعة إىل
قاعة فسيحة إلقامة خمتلف أنواع املناسبات.
ويضم املشروع كذلك "دكان الضيعة" وهو عبارة عن مكان مجيل
يتيح ْلهايل البلدة عرض منتجاهتم وبيعها من دون دفع أي رسوم.
سيكون مشروع اْلنزوحة ،عند إقامته ،معلما سياحيا

ترفيهيا

إنتاجيا يؤمن ْلهايل راسنحاش متنفسا راقيا تلجأ إليه العائَلت ،
كما يؤمن العمل الثابت والدائم ملا يقل عن  01إىل  01شابا من
شباهبا.
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برنامج انمائي محلي

 1.1ايجاد منطقة صناعية عند الكسارة

مطلوب من البلدية :ارض  00333متر مربع

 1.1تشغيل محطة طاقة عن طريق معالجة النفايات

مطلوب من البلدية :ارض  0333متر مربع.

 1.1تقديم ارض لمركز ابحاث تطبيقي

وظيفة هذا املركز ان تنشأ مشاريع تكنولوجية و صناعية مثل املشروع
محطة طاقة عن طريق معالجة النفايات

مطلوب من البلدية :ارض  00333متر مربع

