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م� ��ازن غ �ن��امي – رئ �ي��س ب �ل��دي��ة س�خ�ن�ين ل�ل�ع��رب:

"ال ارى م ��ا مي �ن��ع ان ��ا اك� ��ون م��رش �ح��ا ت��واف �ق �ي��ا ل��رئ��اس��ة ال �ب �ل��دي��ة"
* اذا ح����ص����ل أي ت����دخ����ل م�����ن اه�������ل اخل����ي����ر ل���ت���ح���ق���ي���ق ال�����ت�����واف�����ق ف����ان����ا ع����ل����ى اس����ت����ع����داد
ل����س����م����اع أي اق�������ت�������راح ودراس�������������ة أي م�������ب�������ادرة ف�����ال�����ه�����دف م���ص���ل���ح���ة س���خ���ن�ي�ن وأه���ل���ه���ا
*ح������ول������ت س����خ����ن��ي�ن ال��������ى م����دي����ن����ة ه�����ام�����ة ف������ي ال�������دول�������ة وأص�����ب�����ح�����ت ب����ل����د امل����ؤس����س����ات
واع��������������د ب�����������ان ت�������ك�������ون م����ح����ك����م����ة ص������ل������ح ف��������ي امل�������دي�������ن�������ة خ�����ل�����ال ال�������ف�������ت�������رة امل����ق����ب����ل����ة
موقع العرب وصحيفة كل العرب
أكد رئيس بلدية سخنني ،رئيس اللجنة القطرية
لرؤساء السلطات احمللية العربية م��ازن غنامي
ان سالمة اهل سخنني واحملافظة على النسيج
االجتماعي اهم من االنتخابات ومن كل رئاسة
وتابع قائال  ”:ي��دي مم��دودة لكل االجسام في
املدينة بان اكون املرشح التوافقي كي نتشارك
على اخلير ومواصلة بناء املدينة ،وكما يقال في
عالم كرة القدم التركيب الناجح ال يتم تغييره
كي يواصل االنتصارات  ،اثبت على مدار فترتني
االنتماء وجتنيد املاليني من اجل تطوير سخنني
 ،حولت سخنني الى بلد املؤسسات  ،ففيها مكاتب الداخلية ومكتب
العمل والتأمني الوطني واحملكمة الشرعية واعد بان تكون فيها
محكمة صلح ايضا  ،واليوم حتولت سخنني الى مدينة هامة جدا

في الدولة”.
واكد غنامي انه قبيل االنتخابات املاضية توصل
الى اتفاق مع قيادة اجلبهة على ان يكون املرشح
التوافقي ولكن مجلس الشبيبة في اجلبهة رفض
االت�ف��اق وأض��اف  ”:ال�ي��وم ال يوجد أي اتصال
ولكن ال اجد ما مينع من االتفاق مجددا  ،امد يدي
للجميع فالهدف احملافظة على اهل بلدنا وتوفير
اجلدل والنقاش خاصة وأننا في عهد الفي سبوك
الذ قد يجلب املضرة من اناس مغرضني ،اسعى
ل�ش��راك��ة حقيقية تضمن أله��ل ب�ل��دي السالمة
والعمل بشراكة تامة م��ع ض�م��ان ح��ق اجلميع
 ،وإذا حصل أي تدخل من اهل اخلير لتحقيق التوافق فانا على
استعداد لسماع أي اقتراح ودراسة أي مبادرة فالهدف مصلحة
سخنني وأهلها “.

رئ � � � � �ي� � � � ��س م � � �ج � � �ل � � ��س م � � � �ج� � � ��د ال� � � � � � �ك� � � � � � ��روم ي � � �ج � � �ت � � �م� � ��ع ب � � � �ق� � � ��ادة
ال � �ش� ��رط� ��ة:ن � �ح � �م � �ل � �ك� ��م م � �س � ��ؤول � �ي � ��ة م� � �ح � ��ارب � ��ة أع � � �م � � ��ال ال� �ع� �ن ��ف

م���ن :م��ح��اس��ن ن��اص��ر -م��راس��ل موقع
العرب وصحيفة كل العرب
إجتمع رئيس مجلس مجد الكروم احمللي،
سليم صليبي ،مع نائب قائد شرطة مجد
ال �ك��روم وم��دي��رة مكتب ق��ائ��د الشرطة،
والشرطيني رؤوف حرب واياد عبدالله
من الشرطة اجلماهيرية في مجد الكروم،
وذل ��ك ب�ح�ض��ور ال�ق��ائ��م ب��اع�م��ال رئيس
املجلس احملامي يوسف مناع ،وعضو
املجلس علي سرحان مدير مشروع مدينة
ب�لا عنف محمد خاليلة ،وب�لال كيوان
مدير قسم وحدة الشبيبة في مجلس مجد
الكروم ،ومدير قسم املعارف في املجلس
رش��دي خاليلة ،وم��دي��ر قسم الشؤون
االجتماعية مرعي خاليلة ،ومدير قسم
ال �ط��وارئ ي�س��رى س�لام��ة ،وسكرتيرة
رئيس املجلس احمللي صباح خاليلة.
وهدف االجتماع للتداول وطرح اخلطوات
التي على الشرطة اتخاذها لفرض النظام
وال�ق��ان��ون ف��ي مجد ال�ك��روم ع��ام��ة ،بكل
م��ا يتعلق ب�ق��وان�ين السير وال�ض��وض��اء
والفوضى في الشوارع ومكافحة ظاهرة
ال �ت��رك �ت��ورون �ي��م وال� ��دراج� ��ات ال �ن��اري��ة،
باإلضافة ملكافحة ظواهر السالح غير
املرخص والسرقات واالع �ت��داءات على
األم �ل�اك ال �ع��ا ّم��ة ،وغ �ي��ره��ا م��ن ظ��واه��ر
سلبية.

هذا ،وقد طرح مدير مشروع مدينة بال عنف محمد خاليلة امام احلضور الطلبات التي يتوجب
على شرطة مجد الكروم العمل عليها حسب االحتياجات .أ ّمام رئيس املجلس احمللي ،سليم
صليبي ،فقد طالب قادة الشرطة فرض النظام ومكافحة اعمال العنف والسالح غير املرخص،
مضيفا ً أنّه "يحمل الشرطة املسؤولية الكاملة بكل ما يتتعلق بالقوانني وتنفيذها ومحاربة أعمال
العنف والفوضى بالشوراع وفرض قوانني السير".
أن "الشرطة تولي اهمية كبيرة ملجد الكروم وانها
نائب قائد شرطة مجد الكروم أ ّكد في حديثه ّ
تعمل في املجالني االعالمي واالستخباراتي وعلى ارض الواقع ،اذ قامت وتقوم بفرض النظام
مطالبا ً تعاون اهالي مجد الكروم معه الشرطة ملصلحة القرية".
رؤوف حرب واياد عبد الله من الشرطة اجلماهيرية اللذان يتواجدان بشكل دائم في مجد الكروم،
مت ضبط العديد من االسلحة غير املرخصة ،وان الشرطة قامت
أ ّكدا أنّه "في االونة االخيرة فقط ّ
بالقاء القبض على جتار مخدرات داخل القرية ،وان الشرطة تقوم يوميا ً بفرض النظام وقوانني
السير وحترير املخالفات للمخالفني ،وتعمل كل ما بوسعها من اجل فرض القانون والنظام
والهدوء" .ووعدت الشرطة بان تستمر بعملها اليومي على مدار الساعة.
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عنـوان "

" فـي االنترنت

ُّ
أشد من املاء حزن ًا
بأسرار عزلتك املطبقه
وتكتب باملشط شيئا علي صفحات
البخار.
تراك تدون فوق املرايا وصيتك املقلقه؟
أتغسل جسمك أم أنت تغسل
روحك؟
حمامك اليوم طقس غريب .وروبك
يلقي عليك بنظرته املشفقه
وتزلق بني األصابع صابونه اليأس..
ينهمر
املاء دون انقطاع علي ظهرك املنحني
بالهموم
وتطبق جدران حمامك الضيقه
أتغسل جسمك .أم أنت تغسل
روحك؟
وتفتح فيها جروحك
وترسم في رغوة املوت عمرا يضيق،
وترسم فوق البخار ضريحك؟
وينهمر املاء دون انقطاعي.
وأنت .أشد من املاء حزنا.
*
أتعرف؟ أخطأت حني قرأت احلياة
بحبك
وأخطأت حني رأيت الوجود بقلبك
وال .ال تقل لي ‘البصيرة’ .للمرء عينان
والقلب واحد

صـاحب االمتيــاز

شركة كل العرب م.ض
احملرر املسؤول واملدير العام

فايـز اشتيوي
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مسؤول التحرير  :سعيد عدوي

*املقاالت املنشورة تعبر عن آراء اصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي
هيئة التحرير *املواد املرسلة ال ترد الى اصحابها سواء نشرت ام لم تنشر
* املواد غير املوقعة تهمل  /ويحق للكاتب طلب االحتفاظ باسمه لدى هيئة
التحرير * االعالنات على مسؤولية اصحابها
البريد االلكتروني لـ "

"

kul@alarab.net

