
 البرنامج االنتخابي:

التي تخوض االنتخابات  عائد عبداللطیف علي أبو حجلة برئاس��ة )194فلس��طین  ( اص��درت قائمة
 امجھا االنتخابي برن و لمجلس قروي عزون عتمةالمحلیة 

 ":ومما جاء في البرنامج

 حوار وتعاون, تنافس ال صراعشعارنا 

ن أمنة خالیة م عزونوالحفاظ على  النس���یج االجتماعيقوة عھد جمیعا على نود بدایة أن نؤكد ونت 
نة و الرحمة و األمن  كل مظاھر العنف والتفرقة والكراھیة والس������عي للعیش في أجواِء الطمأنی
والسالم ھي أھم المطالب وأسمى األھداف التي علینا جمیعا أن نتمسك بھا وننطلق من خاللھا, فال 

من أجل منص����ب أو مص����لحة مھما  یش التي أكلناھا س����ویاتھون علینا العش����رة واألخوة ولقمة الع
 ورفعة أھلناأبناء بلد واحد تجمعنا وحدة المص������یر, نتنافس على خدمة  وأخراً  فنحن أوالً  ,كانت

 .البلدوازدھار 

 اخي المواطن

كثیر من ھموم المواطن والتي ما ھو اال نتاج لل ) 194فلس������طین ( ان البرنامج االنتخابي لقائمة
, فكلما انش������ق فجر یوم جدید ازدادت قناعتنا بان مخاطبة الفرد ھي اھم بجوانب حیاتیھ عدةتتمثل 

ما ینقص مجتمعنا المحلي. فحري بنا ونحن في ھذه المرحلة الدقیقة من تاریخ بلدتنا ان نعمل على 
 .دعم الفرد وتعزیز ثقتھ في سلطتھ المحلیة التي ذھبت ادراج الریاح

 : ابيوالیكم برنامجنا االنتخ

شباب  شبیبة وال شباب ھم ركیزة المجتمع لذا صببنا جل اھتمامنا بأحبائنا  ال : ایماننا العمیق بان ال
الش������باب فان الناظر المتفحص لحال ش������بابنا لیرى العجب العجاب, فس������نعمل جاھدین لنوفر كل 

الفرص����ة امامنا لخدمتھم واس����تثمار طاقاتھم من خالل وض����ع لجان و المتاحةالموارد وكل االطر 
 .شبابیة تقوم بطرح افكارھم التي ال یجاریھم بھا احد

 عینناأبمستواھا الثقافي والعلمي لذلك وضعنا التربیة والتعلیم نصب  األمم: تقاس  التربیة والتعلیم
المدارس القائمة بش��تى س��بل التطویر المتاحة ووض��ع برامج مس��تقبلیة تتیح لنا  دعمفس��نعمل على 

 ة.القری أرجاءبناء مدارس في مختلف 

ً أیض���ألننا نؤمن ان المرأة كوكب یس���تض���يء بھ الرجل ودونھ یبیت في الظالم كان لھا  : المرأة  ا
رھا تكفل لھا دولنص������یب في برنامجنا االنتخابي, من خالل دعم وتعزیز االطر النس������ائیة القائمة 

 .الریادي في المجتمع



م بدعم الریاض�����ة س�����واء كما یتفق الجمیع فان الریاض�����ة ھي لغة الش�����عوب فس�����نقو : الریاض�����ة
لعب م, كما س��نعمل على رص��د میزانیات خاص��ة لبناء او بالمباني الالزمة المنش��آت, انیاتبالمیز
 .یلیق بعراقة بلدتنا الریاضیةمحلي 

 تطویر نمط االدارة:

س��نقوم بتعزیز أدوات التوثیق واالرش��فة والمتابعة والرقابة داخل المجلس المحلي، ووض��ع ملفات 
والخطط ل او اجراء اداري ومالي واجتماعي، تفعیل دور الخطط التش������غیلیة وس������جالت لكل عم

 العامة والموازنات التقدیریة في عمل المجلس المحلي.

 االعزاءابناء ھذا الوطن  اخواننا واخواتنا

ان رص����ید كل إنس����ان بفكره وعملھ والقیمة الحقیقیة ھي القیم والقناعات والثوابت والمواقف التي 
مخلص���ین عاملین یلتزمھا الش���خص ویتص���رف حس���بھا ونحن نعدكم ان ش���اء هللا ان نكون اوفیاء 

 .مجدین ال نخذلكم باي موقف او قرار

اھلھ وخدمة مجتمعھ نس���ال هللا العلي القدیر ان یوفقھ  إلس���عادفان من یحمل الخیر للناس ویس���عى 
 .واخلصھ للعمل الصواب

  َوَما تَْوفِیِقي إِالَّ بِاّ�ِ َعلَْیِھ تََوكَّْلُت َوإِلَْیِھ أُنِیبُ  

 یف علي أبو حجلةالسید عائد عبداللطاخوكم  

 )194فلسطین (قائمة
 


