
واجه. حاسب. صّوت.

ولد وجدي خليل تابت في 13 أيلول عام 1980 في عجلتون قضاء كسروان.
يسكن في عجلتون مع زوجته وولديه.

.ESTP Cachan درس الهندسة المدنية وتخّرج من المدرسة العليا للهندسة واألشغال واإلعمار
 Saint-Gobain PAM يشغل حاليًا منصب: المدير الفني في شركة الواثق الممثل العراقي لشركة

  .Ductile الفرنسية المصّنعة لشبكات األنابيب والمحلقات
مرشح عن المقعد الماروني في قضاء كسروان - الفتوح في االنتخابات النيابية - أيار 2022.

رؤية، أفعال، شفافية.

وجدي خليل تابت

 مرشح على الئحة



• اإلنماء: 
من أجل استنهاض االقتصاد واإلنماء المحلّي، ولتصبح كسروان - الفتوح مرفًقا إنتاجًيا، صناعًيا وزراعًيا،

ال بّد من:
- تطبيق الالمركزية اإلدارية والمالية الموّسعة من خالل إنشاء صندوق بلدي محّلي مستقل لتنمية االقتصاد 

المناطقي ومكننة الخدمات اإلدارية.
- تصدير الصناعات المحلية عبر مرفأ جونية الحيوي بعد تطويره وتفعيله. 

- دعم الصناعات التكاملّية وفق امتيازات المناطق والقرى، خصوًصا تصريف إنتاج التّفاح ومّد المزارعين 
بالوسائل العلمية لتصريفه وتصديره إلى األسواق الخارجية وتوفير مصانع لتحويله إلى عصير.

- إنارة طرق كسروان الرئيسية عبر وسائل مبتكرة وحديثة والسعي إلنشاء البنية التحتية واعتماد الطاقة 
البديلة المستدامة وصيانتها.

- تطوير المراكز الصحية شبه المجانية، كالمستوصفات ومراكز الرعاية الصّحية األّولية المتوفرة، بطريقة 
موازية لعمل المستشفيات ودعمها ومّدها بالوسائل البشرية والتقنية كاّفة، خصوًصا في جرد

كسروان – الفتوح.
- السعي إلى تأمين تغطية صحية شاملة وتطوير صناعة األدوية المحلية.

 • الثروات:
إنطالًقا من مبدأ المحافظة على الثروات الطبيعّية (الحرجية والمائية والزراعية) ضّد التشويه البيئي الحاصل 

بسبب الكسارات، ال بّد من:
- تنظيم حمالت ونشاطات لتشجيع السياحة البيئية والمحمّيات والمساحات الخضراء ومنها محمية جبل 

موسى وأرز كفرذبيان ووادي الصليب.
- تنظيف الشواطئ والغابات والسهول.

- التعاون مع البلدّيات إلنجاز دليل سياحي إلكتروني يسّهل زيارة السّياح للمناطق.
- وضع خّطة تنفيذية بالتزامن مع حملة توعوية مبنية على ثالث نقاط أساسية: التخفيف من النفايات وفرزها 

وإعادة تدويرها بدًال من اعتماد المحارق.

• الطاقات:
- تقديم مشروع إلنشاء مدرسة رسمية نموذجية متطّورة التجهيزات والضغط من أجل استحداث فرع للجامعة 

اللبنانية في القضاء.
- مّد شابات وشباب كسروان – الفتوح بفريق اختصاصي لدعم أفكارهم ومبادراتهم على صعيَدي االختراعات 

واالستثمارات، خصوًصا الشركات الناشئة من خالل التدريب والسعي للتمويل.
- تمكين السيدات اقتصادًيا من خالل تأمين أسواق لتصريف إنتاجهن المنزلي وتنظيم المعارض.

- تحفيز النساء على المشاركة في الشأن العام من خالل نشاطات ودورات تدريبية بالتعاون مع البلديات 
وتمثيلها بنسبة 50% في الترشيح لالنتخابات البلدّية والنيابّية وفي التعيين للمناصب الوزارّية واإلدارّية

من الفئة األولى.
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