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في كفرقاسم

مهرجان حاشد لعائلة بدير لدعم مرشحهم للرئاسة عادل بدير لدورة ثانية
م��ن :منى عرموش مراسلة موقع العرب
وصحيفة كل العرب
شارك املئات من أبناء عائلة بدير في املهرجان
االنتخابي احل��اش��د ملرشح ال��رئ��اس��ة لبلدية
كفرقاسم احمل��ام��ي ع��ادل عبد م��وس��ى بدير
لدورة ثانية ضمن حتالف األمانة والعدالة.
شمل امل�ه��رج��ان ال��ذي تولى عرافته م��روان
ح��اف��ظ ب��دي��ر ال�ع��دي��د م��ن الكلمات اخلطابية
مل�م�ث�ل��ي .اف�ت�ت��ح امل �ه��رج��ان ب��آي��ات م��ن ال��ذك��ر
احلكيم تالها الشاب محمد ماجد مفلح بدير،
بعد ذلك قدم عريف االحتفال مقدمة ترحيبية
بكل احل�ض��ور وال�ض�ي��وف وق��ال " ال�س��ادة
احل�ض��ور م��ن ش�ي��وخ وأب �ن��اء وش�ب��اب عائلة
بدير األبية اسمحوا لي بالنيابة عنكم جميعا أن
أرحب بضيوفنا االكارم من عائالت كفرقاسم
وأطرها السياسية واالجتماعية واألكادميية.
أهال وسهال بجموع وشيوخ وقيادات حتالف
االمانة والعدالة .ال منلك اال ان نقول لكم حللتم
أهال ووطئتم سهال ،ومن اعز منكم وأكثر قربا
لنفتح له أذرعنا ونضمه الى صدورنا،فاي
حضن ادفا من حضن األمانة والعدالة .قدرنا

ان نكون دائما في مركبا واحدا".
بعد ذل��ك كانت كلمة عائلة صرصور القاها
خالد عبد الله صرصور اعرب من خاللها عن
الوحدة املشتركة بني عائلة صرصور وباقي
عائالت حتالف االمانة والعدالة .كما واكد "ان
عائلة صرصور كانت وستبقى الراعي واملظلة
لكل حتالف صادق يبغي خدمة االهل والبلد".
وحت��دث االستاذ حماده عامر مندوب عائلة
عامر س��اردا على مسامع احلضور الرؤية
السياسية التي تطمح بها الكوادر الشبابية،
مشيرا "الى ان مستقبل كفرقاسم يكمن في
ه��ذا التحالف ال�ق��وي ،وان عائلة صرصور
من بني العائالت التي يحترمها بشكل عام
ولفكرها السياسي الناضج ،فهي عائلة ذات
عبقريات سياسية فذة  .شيوخها اساتذة في
العطاء".
ك�ل�م��ة ع��ائ �ل��ة ع�ي�س��ى ق��دم �ه��ا م��رس��ي حسن
درويش عيسى الذي افتتحها بالقول "ان هذه
القائمة والتي اسسها فضيلة الشيخ عبدالله
رحمه الله هي القائمة التي اصبحت االساسية
في عائلة عيسى التي تضم جميع اقطاب وفند

دولة إسرائيل
وزارة الزراعة وتطوير القرية

توجه لتلقي معلوماتRFI -
لتشغيل حافة متنقلة لتنفيذ عملت تعقيم وخصي
للحيوانات ( فيما يلي – " التوجه")
وزارة ال��زراع��ة وتطوير القرية  ،بواسطة اخل��دم��ات البيطرية والصحة ( فيما يلي
–"الوزارة")  ،تطلب بهذا تلقي معلومات تتعلق بتشغيل حافة متنقلة لتنفيذ عمليات
تعقيم وخصي للحيوانات ( القطط والكالب) تتم في نطاق السلطة احمللية.
تفاصيل عن اخللفية للحاجة بهذه الفعاليات كاملذكور ،وتوضيحات عامة إضافية تتعلق
بهذه اإلجراءات مفصلة في موقع انترنت الوزارة  /موقع دائرة املشتريات احلكومية.
 .1مضمون اخلدمات املطلوبة لتلقي معلومات
 .1تنسيق وإدارة العالقة مع السلطة احمللية استعدادا ً لوصول احلافلة املتنقلة
لنطاق نفوذ السلطة.
 .2اصطياد احليوانات املخصصة للخصي /التعقيم بالتنسيق مع السلطة احمللية.
 .3تنفيذ إجراءات اخلصي والتعقيم.
 .4نقل وصيانة ( وقائية  /كسر) للحافة املتنقلة .
 .5إدارة إدارية لكافة الفعاليات.
 .2الرد على التوجه
أ .الوزارة تطلب تلقي معلومات تزود لها جتربة في املجاالت املذكورة أعاله للقضايا
التالية :
ب .طرق العمل .
ج .صيغة تقدمي اخلدمات.
د .قدرة مزود واحد على التنفيذ بنفسه أو بواسطة مقاولني ثانويني جميع مضمون
اخلدمات املذكورة أعاله.
ه� .شروط وطلبات االشتراك باملناقصة ( في حالة ُنشرت).
ما هي العوامل املتغيرة  ،املخاطر والتقييدات املتعلقة بتشغيل مبادرة من هذا النوع؟
و .ما هي أنواع املعلومات التي يرغب العامل املهتم باحلصول عليها من الوزارة لكي
يتقدم للمناقصة ( في حالة ُنشرت)؟
* حسب املفصل أعاله ،تفاصيل الطلب وتوسعات إضافية منشورة في موقع انترنت
ال ��وزارة  www.moag.gov.il :وف��ي موقع انترنت دائ��رة املشتريات
احلكومية .www.mr.gov.il
 .3كيفية تقدمي الرد
ُيطلب من الهيئات الراغبة بالرد على هذا الطلب لتقدمي معلومات  ،إرسال رد املعلومات
على هذا التوجه عبر البريد االلكتروني للعنوان  Tenders@moag.gov.il :لغاية
تاريخ  15/04/2018الساعة  12:00حيث يسجل في سطر املوضوع :تسليم معلومات
( – )RFIلتشغيل حافلة متنقلة لتنفيذ أعمال خصي وتعقيم حيوانات".

وبطون عائلة عيسى بحمد الله".
كلمة قائمة الفجر البدوية ألقاها سالم
اب��و ج��اب��ر ال��ذي اث�ن��ى فيها على جهود
الرئيس عادل بدير في خدمة األهل عامة
والوسط البدوي خاصة .وأكد على انه
استطاع والول م��ره ان يقلب املوازين
وان يجعل من كفرقاسم بلد لكل سكانها
وأبنائها فأصبح اجلميع مشاركون في
صنع القرار.
كلمة عائلة طه القاها احلاج حكم حمدي
طه حيث قال " نعم ،ان عائلة طه بكل
أط�ي��اف�ه��ا ،ت�س�ي� ُر واث �ق��ة ف��ي َرك ��بِ ه��ذه
السفينة ،بقيادة رئيس البلدية احملامي
عادل لدير".
كلمة احلركة االسالمية قدمها الشيخ
ابراهيم صرصور الذي اكد على ضرورة
التمسك بوصية فضيلة املؤسس الشيخ
عبدالله منر درويش ،وطالب احلضور
جميعا وبالتعاون مع قيادات العائالت

ان يتمسكوا بهذا التحالف النه هو من
سيضمن مستقبل هذا البلد واجيالها".
تلى ذلك فقرة انشادية رائعة جدا مت من
خاللها عرض االنشودة اجلديدة حتت
عنوان " البلد بدها عادل " حيث تفاعل
احل �ض��ور جميعا ب�ه��ذه االن �ش��ودة من
خالل صعودهم على املنصة يتوسطهم
رئيس البلدية احملامي عادل بدير.
أما الكلمة املركزية فقد كانت للمرشح
احملامي عادل بدير حيث استهل كلمته
بقراءة الفاحتة عن روح احلاج ابو وليد
بعرض مناقب اخلير لهذا الرجل والذي
كان من رواد مسجد عمر ابن اخلطاب.
ف��ي ب��داي��ة كلمتة ق ��ال" :أه �ل��ي وربعي
وأق��ارب��ي في عائلتي عائلة بدير األبية
شيوخا وشبابا ،اسمحوا لي بالنيابة
عنكم و ب��ا س��م وجهائنا وشيوخنا ان
أرح ��ب ب�ك��ل ش�ب��اب وش �ي��وخ وق �ي��ادات
ع��ائ�لات كفرقاسم وأط��ره��ا السياسية

وال��دي�ن�ي��ة ف��ي حتالفنا حت��ال��ف األم��ان��ة
وال�ع��دال��ة ،ه��ذا حتالفنا امل�ب��ارك حتالف
النصر القسماوية .حتدثت كثيرا عن
االجن � ��ازات وامل �ش��اري��ع وت�ط��رق��ت إل��ى
الرؤية املستقبلية لتحالفنا املبارك ،لكن
ال �ي��وم أق��ف أم��ام�ك��م ل�ي��س ألس ��رد على
مسامعكم م��ا فعلنا و م ��ا سنفعل من
اجن��ازات ومشاريع فالشمس ال تغطى
ب�غ��رب��ال ،ب��ل ألق ��ول لكم وأب�ش��رك��م ان
مستقبل كفرقاسم بخير .البلدة عادت
ألهلها ولطالبها وشبابها ونسائها .اليوم
استطيع القول أننا في حتالف األمانة
وال�ع��دال��ة وضعنا ضمان مستقبل بلد
الشهداء لـ 30سنة ،فتعالوا معا نشحن
الهمم لنبني البلد".
واختتم كلمته" :أهلنا األع��زاء رسالة
نبعثها إلى أهلنا في كفرقاسم بعائالتها
وأطيافها هلموا لنحمل اخلير معا لشبابنا
وطالبنا من اجل بلدنا فعائلتنا الكرمية
م��و ح��دة برجالها ونسائها وشيوخها
وشبابها وعازمة على إجن��اح مشروع
األجيال الواعدة لنمضي معا لغد مشرقا
لبلد الشهداء.هيا بنا لنبني ونعمر بلدنا
وننهض معا ،ملستقبل أفضل ألبنائنا
وبناتنا .بعزة وبكرامة وود وعيش كرمي.
فليكن هدفنا ال��وف��اء بالوعد ،فازدهار
مدينتنا بهجتنا وغايتنا وحلف األمانة
والعدالة زهرة حتالفنا".

ت��راش��ق إت�ه��ام��ات ب�ين إدارة مجلس طلعة ع��ارة وامل�ع��ارض��ة
ع �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة ق �ط ��ع ال� �ت� �ي ��ار ال �ك �ه ��رب ��ائ ��ي ع� ��ن امل �ج �ل��س

* ب �ه �ج��ت ج� �ب ��اري ��ن ،ع �ض��و م �ج �ل��س م �ح �ل��ي ط �ل �ع��ة ع � ��ارة ع ��ن امل �ع��ارض��ة:
"ان� �ق� �ط ��اع ت� �ي ��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي ع ��ن ب �ن��اي��ة امل �ج �ل��س احمل� �ل ��ي ب �س �ب��ب دي ��ون
متراكمة تصل ال��ى ح��وال��ي نصف مليون" * إدارة املجلس" :االنتخابات
ت �ق �ت��رب وه� ��ذا ت ��روي ��ج س �ي��اس��ي م ��ن ال ��درج ��ة األول � ��ى وال ي�س�ت�ح��ق ال ��رد"
من :إبراهيم أبو عطا -مراسل موقع
العرب وصحيفة كل العرب
ق ��ال ب�ه�ج��ت ج �ب��اري��ن ،ع�ض��و مجلس
أن
محلي طلعة ع ��ارة ع��ن امل�ع��ارض��ة ّ
"ت��راك��م ال��دي��ون ف��ي امل�ج�ل��س احمللي
أدى الى قيام شركة الكهرباء ،صباح
االثنني ،بقطع ام��داد التيار الكهربائي
لبناية املجلس طلعة ع��ارة .حيث ساد
الظالم اج��زا ًء من البناية مما ادى الى
خروج املوظفني خارج البناية منتظرين
الفرج" ،على ح ّد تعبيره.
وأشار بهجت جبارين في بيان له الى
أن "مبلغ تراكم الديون للشركة يصل
ّ
إلى نحو  500الف شيكل ومن املعروف
أن مجلس طلعة عارة يعاني من ضائقة
مادية صعبة وادارة غير سليمة حسب
تقرير وزارة الداخلية مما ادى الى تعني
محاسب مرافق للمجلس" ،كما قال.
واض��اف بهجت جبارين":لقد اب��دى
ال �ع��دي��د م ��ن امل��وط �ن�ين ال ��ذي ��ن ق��دم��وا
ل�ل�م�ج�ل��س ل�ت�ل�ق��ي خ ��دم ��ات وت �س��دي��د
ديون تذمرهم الشديد عن تعذر تقدمي

اخلدمات فور وصولهم لسبب انقطاع
التيار الكهرائي عن بناية املجلس.
ه��ذا ول��م ي�ت��واج��د ف��ي امل�ج�ل��س بعض
املسؤولني ذوي الصالحيات العالية
حلل املشكلة على الفور الع��ادة ام��داد
التيار لبناية املجلس" ،كما علم مراسل
موقع العرب من جبارين.
هذا ،وفي اتصال مع مصدر مسؤول
في إدارة املجلس احمللي طلعة ع��ارة،
أن "الغرض من هذا البيان هو
اشار الى ّ
ترويج سياسي على خلفية االنتخابات

للمجلس احمل �ل��ي ط�ل�ع��ة ع ��ارة امل��زع��م
اجراؤها بعد شهور من اآلن ،وبالذات
في هذه الفترة ،علينا أن نكون مسؤولني
عن كل كلمة وتصريح ندلي به ،ما جرى
اليوم هو خلل تقني ومت معاجلته خالل
ف�ت��رة قصيرة ج��دا ف��ي بناية املجلس
احمللي طلعة ع��ارة ،واض��اف املصدر
ب��ال �ق��ول":االن �ت �خ��اب��ات ت�ق�ت��رب وه��ذا
ترويج سياسي من الدرجة األولى وال
يستحق الرد".

