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من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
يعاني سكان البصة في باقة الغربية منذ سنوات من الوضع املزري لشارع "احلسون"، بحانب 
مسجد ابي بكر الصديق، فهو ملئ باحلفر واألوساخ، وفي األيام املاطرة يصعب على السكان 

السير فيه مشيا على اآلقدام.
الشاب حسام مواسي ذكر "بانه كان قد توجه للمسؤولني في البلدية ملعاجلة اآلمر، لكنه لم 
يتلقى اي رد"، وعليه فقد قام بتشغيل معداته واشرف على تنظيف احلي على حسابه الشخصي 

وحساب وقته ووقت افراد عائلته.
سكان احلي واخرون اثنوا على هذه اخلطوة، وشكروا حسام مواسي على ما يقدمه من خدمات 

لبلده، فهذه ليست هي املرة اآلولى التي يتطوع بها لتقدمي خدمات على حسابه اخلاص. 

ح��س��ام م���واس���ي م���ن ب��اق��ة ال��غ��رب��ي��ة ب���ادر 
الشخصي حسابه  على  ش��ارع  بتنظيف 
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اكسال  في  "مؤخرا  السمري:  لوبا  الشرطة  باسم  املتحدثة  من  جاء 
ودبورية وسعيا وراء تعزيز مستوى السالمة وجودة احلياة املعيشية 
احل��دود وغيرها من  الشرطة وحرس  قوات معززة من  قامت  العامة 
اجلهات الرسمية املعنية بحملة مداهمة وفحص طالت 3 محالت جتميع 
معايير  استيفائها  على  تركيزا  هناك،  مختلفة  وخردة  معدنية  نفايات 
للسالمة  الضرورية  القانونية  والكهرباء  والبناء  الترخيص  وشروط 
العامة بحيث تخللها فرض على  البعض من ضمنها غرامات دفع مالية 
وايضا مت الكشف خالل احلملة على أن 3 احملالت عملت دون ترخيص 
جتاري قانوني، إذ متت املباشرة باالجراءات القانونية ذات العالقة ضد 
مالكيها املشتبهني )31 و 49 و 55 عاًما( من السكان هناك جنبا الى جنب 

مع العزم على التقدم بطلب اغالق هذه احملالت الحقا"، وفقا للبيان.

ح�����م�����ل�����ة م�������داه�������م�������ة وف��������ح��������ص 3 
م����ح����ات ج���م���ع ن����ف����اي����ات م��ع��دن��ي��ة 
وخ������������ردة ف������ي اك������س������ال ودب������وري������ة
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بيان صادر عن  العرب  العرب وصحيفة كل  إلى موقع  وصل 
انتهاء  فيه:"مع  جاء  السمري،  لوبا  الشرطة،  باسم  املتحدثة 
الشرطة في املركز من حتقيقاتها مبلف اعتقال مشتبه )41 عاًما( 

اقتحام  بعمليات  اجل��اري   15.11 يوم  منذ  الطيرة،  سكان  من 
وسرقة ممتلكات من 9 محالت مختلفة في كفار سابا ورعنانا، 
بالئحة  ضده  التقدم  االح��د  مّت  فقد  طبية،  مؤسسة  وحتى في 
االتهام، إلى جانب تقدمي طلب لتمديد فترة اعتقاله حتى االنتهاء 

من كافة االجراءات القانونية ضده"، إلى هنا بيان الشرطة.
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