
من بلدة مجدليا، قضاء زغرتا، حائزة شهادة في إدارة األعمال الدولية، متخصصة بالتطوير العقاري، 
مستشارة ورائدة في مجال األعمال الدولّية.

عملت في حقل التطوير العقاري وحققت نجاحات الفتة من خالل إدارة وإنشاء وتطوير وتنفيذ مشاريع 
خاصة على مساحة الوطن.

ناشطة اجتماعية بامتياز، ولها مبادرات مختلفة في لبنان وفي بالد االغتراب ال سّيما
بعد تفجير مرفأ بيروت في 4 آب.

تابعت األمور السياسية والقانونية واالستراتيجية كما الشؤون االجتماعية عن كثب ودون انحياز ألي جهة 
سياسّية قناعة منها بأن الوطن بحاجة ألبنائه وألصوات جديدة منبثقة من الشعب تمّثله خير تمثيل.
كانت من أولى المشاركات في إنتفاضة 17 تشرين حيث نادت وطالبت بالحقوق والسيادة والعدالة 

وآمنت بأن نجاح ما بدأه الشعب اللبناني في تشرين 2019 يجب أن يتكلل بصناديق
االقتراع في 2022.

مرشحة عن المقعد الماروني في قضاء زغرتا في االنتخابات النيابية - أيار 2022.

جيستال ريمون سمعان

واجه. حاسب. صّوت.

مرشحة على الئحة
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• على الصعيد االقتصادي 
ألن أولوّيتنا الحفاظ على الطاقات الشابة في الوطن سنسعى إلى: 

- إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة، عمودها األساسي بناء التعاون بين القاطنين في لبنان وأصحاب 
الشركات الّلبنانية في االنتشار بغية خلق فرص عمل تسمح للبنانّيين واللبنانّيات بالبقاء في الوطن

والعمل للخارج.
- خلق فرص عمل عبر خّطة استثمارية في قطاعات: الصناعة الغذائية، وصناعة األدوية، والخدمات الرقمية، 

والسياحة والتي يمتلك فيها لبنان مهارات ومزايا تنافسية.
- تنمية االقتصاد المناطقي من خالل صندوق بلدي محلي مستقل، وتشجيع التعاون بين البلدّيات وتطبيق 

الالمركزية اإلدارية على مستوى القضاء.

 • على الصعيد االجتماعي
- العمل على مكافحة الفقر المدقع من خالل تنفيذ برنامج "أفعال". 

- العمل على تأمين تغطية صّحية شاملة تطال المواطنين كافة، وتطوير المراكز الصّحية كالمستوصفات 
ومراكز الرعاية الصحية األّولية المتوّفرة، وإعادة تأهيل شبكة المستشفيات في المنطقة 

والسّيما تلك المقفلة.
- ترسيخ التوأمة بين المدارس الخاصة والرسمّية والعمل على تحديث المنهاج التربوي؛ وتطوير التعليم 

المهني لخلق فرص تلّبي حاجات سوق العمل. 
- استكمال تأهيل المجّمع الجامعي للجامعة اللبنانّية في الشمال واالستفادة من طاقاته القصوى تلبية 

لحاجات طّالب المنطقة.

• على الصعيد اإلنمائي

- تفعيل خّطة مستدامة لمعالجة النفايات في األقضية ترتكز على الفرز والتدوير بدال من المحارق والمطامر. 
- االستفادة من األنهر والمياه الجوفية المتجددة وتحديث شبكة لتوزيع المياه وترشيد استهالكها

وخصوًصا في الزراعة. 
- دعم القطاع الزراعي والصناعات التحويلية وتطويرهما، السّيما الزيتون، بما يؤّمن لهذا القطاع مزايا 

تنافسّية تؤّهله للتصدير.
- تطوير قدرات المزارعين عبر تمكينهم وتلبية احتياجاتهم. (من آليات، وبذور، استعمال تقنّيات الرّي الحديثة، 

وفتح أسواق خارجية لمنتوجاتهم...). 
- توسيع صالحيات البلديات، ومكننة الخدمات اإلدارّية، مع ضمان حق المواطنين بالوصول الى المعلومات. 

- تطبيق برنامج النقل العام السريع، داخل القرى وبين المدن والقرى. 
- إعداد خطة لتوليد الكهرباء مع التحّول إلى الغاز والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسّية ومياه األنهر. 

- إعداد مشروع إلصالح الطرقات وتأهيلها وإنارتها بالطاقة الشمسّية.

البرنامج


