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ال���ن���اص���رة :ت���ظ���اه���رة ح���اش���دة مل��ك��اف��ح��ة امل����خ����درات وال���ك���ح���ول مب���ش���ارك���ة رئ���ي���س ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ي س�لام
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
حتت اش��راف وتنظيم بلدية الناصرة ،إحتشد اإلثنني املئات
من األهالي والطالب في تظاهرة ملكافحة املخدرات والكحول.
وشارك في املظاهرة رئيس البلدية علي سالم ونوابه واعضاء من
البلدية واملوظفني فيها.والى جانب ادارة البلدية برز الدور الف ّعال
لعضو البلدية احلاج سمير سعدي مدير ملف مكافحة العنف
واملخدرات والكحول في البلدية ،الذي يسعى من خالل نشاطه
في البلدية الى العمل على مشاريع تربوية ملكافحة هذه الظواهر.
ورف��ع امل�ت�ظ��اه��رون ش �ع��ارات ع��دي��دة ت�ن��دد بترويج امل�خ��درات
والكحول ،ذاكرين في شعاراتهم اضرارها على اإلنسان.وأكد
رئيس بلدية الناصرة علي سالم في كلمة له":مدينة الناصرة
مدينة التآخي واحمل�ب��ة ،ومدينة الشباب ،ونريدها ان تكون

االفضل بالعالم وهذا ما نعمل عليه  ،فاذا توحدنا وشبكنا ايدينا
سنستطيع الوصول الى الهدف وهو السالم واحملبة ونحن نريد
زيادة االنتماء ملدينتنا  ،فنحن عندما نعلم ان هناك مدمن كحول
نصل اليه شخصيا ً ويتم بناء خطة عالجية لهذا الشخص وابعاده
عن هذا الطريق مبرافقة مختصني من بلدية الناصرة  ،فالبلدية
ليست قسم هندسة وال فقط معارف بل هناك قسم يقوم بعمل
جبار وهو قسم الرفاه الذي يعيش مع مواطني الناصرة ".
اما عضو البلدية احلاج سمير السعدي فقال":بلدية الناصرة
تتوج فعاليتها التي متتد ط��وال السنة في ه��ذا االسبوع وهو
اسبوع مكافحة العنف الكحول واملخدرات  ،فعلينا اطالق صرخة
بهذه الوقفة االحتجاجية ضد هذه االفات وضد السرطان الذي
ينخر في مجتمعنا  ،وعلى الشرطة ان تقوم بواجبها وان تلقي
القبض على كل من تسول له نفسه بتجاوز القانون ".
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العرب وصحيفة كل العرب
أعلن نبيل بشناق عن ترشيح نفسه
لرئاسة بلدية عرابة كمرشح مستقبل.
واكد بشناق انه ميثل شريحه واسعة
م��ن املجتمع العرابي حت��وي العديد
من العائالت واحلركات االجتماعية,
وانه ينوي أقامة حتالف واسع يشمل
كل اطياف املدينة .اجلدير ذك��ره ان
احملامي عمر واك��د نصار سبق وان
مت ان�ت�خ��اب��ه م��رش� ً�ح��ا جلبهة ع��راب��ة
للرئاسة  .باملقابل لم يعلن حتى االن
رئيس البلدية احل��ال��ي علي عاصلة
ع��ن نيته الترشح ل��دورة ثانية على
التوالي ام ال.

املهندس أسعد مرشد

نبيل بشناق
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اع� ��ادت ع��ائ �ل��ة ري� ��ان ال �ث �ق��ة برئيس
املجلس احمللي في قرية كابول الشيخ
صالح ري��ان م��ن خ�لال انتخابه في
االنتخابات التمهيدية داخ��ل العائلة
 ،حيث يشغل الشيخ صالح منصب
رئيس املجلس منذ الدورة احلالية وقد
نافسه على املنصب بسام ريان  ،وعلم

نادر طه

ان عائلة ري��ان ت��رى بالشيخ صالح
صاحب اكبر االحتماالت للبقاء في
منصبه رئيسا للمجلس احمللي وعليه
وقع عليه االختيار مرة اخرى ملنحه
الفرصة في مواصلة مشوار العمل
والبناء والتطوير كما أكد مصدر في
العائلة.
م ��ن ج �ه��ة اخ � ��رى ان �ت �خ �ب��ت اجل�ب�ه��ة
ال��دمي �ق��راط �ي��ة ل �ل �س�لام وامل� �س ��اواة

الشيخ صالح ر ّيان

امل� �ه� �ن ��دس اس� �ع ��د م ��رش ��د م��رش �ح��ا
ل �ل��رئ��اس��ة ف�ي�م��ا اع �ل��ن ن� ��ادر ط��ه عن
ترشحه باسم عائلة طه.
وعلم موقع العرب من مصادر في
بلدة كابول ان االمر لن يتوقف عند
هؤالء املرشحني الثالثة ومن املتوقع
ان يعلن على االقل شخصان اخران
نيتهما املنافسة على منصب رئيس
املجلس احمللي.
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نشرت جبهة دير حنا بيانًا عبر صفحتها على موقع التواصل
االجتماعي الفيسبوك جاء فيه ما يلي" :رسالة جبهة ديرحنا
الدميوقراطية أهلنا اب�ن��اء وب�ن��ات عزوتنا إح�ت��رام�ا ً ومحبة
وبعد :في أجواء إحتفالية ومبشاركة العشرات إجتمع مؤمتر
جبهة ديرحنا اإلستثنائي وإنتخب مرشح اجلبهة لرئاسة
السلطة احمللية احملامي قاسم سالم بإجماع جميع املؤمترين
واملؤمترات .وبهذا تقدم اجلبهة لرئاسة املجلس احمللي مرشحا ً
من خيرة ابنائها الذين ميلكون العلم والثقافة واإلختصاص
احملامي قاسم سالم
بالعمل اجلماهيري.مرشحا ً يالزم املواطن وي��درك معاناته
وميتلك القدرة والطاقة الال محدودة في العطاء".
وأضاف البيان" :أهلنا في ديرحنا :
إننا أحوج ما نكون اليوم إلى قيادة شابة واعدة تعمل وفقا ً ملتطلبات العصر وإستحقاقاته ترسم
وتخطط ألولويات مدروسة وتتماهى مع طموحات شبابنا في اإلستقرار والعيش الكرمي .كانت
اجلبهة وما زالت التنظيم الوحيد القادر على التصحيح وجتاوز املعوقات وتقومي اإلعوجاج
ونداء الواجب يدعونا باإلستمرارالى التحرك حتى ال نسجل املزيد من ضياع الفرص املتاحة".
واختتم البيان" :أهلنا الكرام :في الثالثني من تشرين سنطل عليكم ببرنامج إنتخابي رائد
وطموح وملتزم .مع فريق عمل من خيرة شبابنا علما ً وسيرة وسلوكاً.
نهج جديد في العمل البلدي,تفعيل املجتمع احمللي,إلتزام بالنزاهة واملوضوعية واعتماد
الشفافية واملسائلة واحلفاظ على مقدرات ومكتسبات البلد.
مع اجلبهةسنبق أحرارا ً في القرار والنماء واإلنتماء .هدفنا ليس وصول أشخاص بل وصول
برنامج عمل .عشتم وعاشت جبهة ديرحنا الدميوقراطية" إلى هنا نص البيان.

من :حجاج رحال
أعلن احملامي وكاتب العدل احمد عبد حبيب
ال �ل��ه "اب� ��و ع��اي �ش��ه" ع��ن ت��رش �ح��ه ل��رئ��اس��ة
املجلس احمللي ،وجاء في بيان له" :أؤكد لكم
انني عقدت العزم على ترشيح نفسي لرئاسة
امل�ج�ل��س احمل�ل��ي ب ��دون ال��دخ��ول بالتفاصيل
املوسعة  ،جاء ترشيحي ذلك بناء على تقديري
ب��ان��ي اه ��ل ل�ل�ق�ي��ام ب �ه��ذا امل�ن�ص��ب "ك��رئ�ي��س
مجلس" وذلك من باب قدراتي املهنية كمحام
لفترة تزيد عن  20عاما  ،ما مينحني القدرة
على ادارة املجلس ،خاصة وان عمل رئيس
املجلس ينبع من صالحيات وواجبات ،وهذا
يخص مجالي للعمل القانوني كمحام ،وإضافة
ال��ى ذل��ك عملي كمستشار قضائي للمجلس
احمللي ملدة  10سنوات ،االمر الذي زادني خبرة
ومعرفة بكل ما يخص ادارة املجلس ،ليس فقط
في اجلانب االقانوني امنا في مواضيع شتى
تخص التربية والتعليم  ,البنية التحتية ،ادارة
امليزانيات وتوزيعها".
وتابع في البيان" :لقد توجهت قبل اعالن
ترشيحي هذا لكبار وشباب عائلتي "ال ابو
عايشة" للبحث في اع�لان ترشيحي ،وبعد

املرشح أحمد عبد حبيب الله

الشرح الوافي ال��ذي قدمته لعائلتي وج��دت ترحيبا واسعا لهذه
الفكرة ،وعليه قررت االنطالق في سبيل جتنيد الدعم .وأؤكد انني
على استعداد ت��ام لضم كل شخص في عني ماهل لهذه القائمة
لتصبح واسعة وفيها من كل االطياف".
ويذكر ان عدد سكان عني ماهل يبلغ نحو  14600نسمة ،ومن
املتوقع أن ميارس منهم قرابة  8400شخصا حق التصويت في
الثالثني من شهر تشرين األول املقبل.

