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من: منى عرموش مراسلة 
وصحيفة  ال��ع��رب  موقع 

كل العرب
املركزية  احمل��ك��م��ة  حكمت 
"خمسة  ع��ل��ى  ح��ي��ف��ا  ف���ي 
مواطنني عرب بعد إدانتهم 
ضمن صفقة ادعاء أبرمت 
بالتهم  العامة  النيابة  م��ع 
تنظيم  في  النشاط  التالية: 
داعش  تأييد  قانوني،  غير 
اإلره��اب��ي وم��ح��اول��ة املّس 
بأمن اسرائيل، وقد حكمت 
على املتهم كرمي أبو صالح 
م���ن س��خ��ن��ني ب��ال��س��ج��ن 6 

س���ن���وات ف���ي ح���ني سوف 
مطالبًا  امل��ت��ه��م  ي��س��ت��أن��ف 
س����ن����وات،   4 ب���ال���س���ج���ن 
ك��م��ا ح��ك��م��ت ع��ل��ى شريف 
سخنني  م���ن  ص���ال���ح  أب����و 
سنوات   3 مل���دة  ب��ال��س��ج��ن 
ف��ي ح��ني س��وف يستأنف 
بعامني،  م��ط��ال��بً��ا  امل��ت��ه��م 
املتهم  ع��ل��ى  ح��ك��م��ت  ك��م��ا 
سخنني  م��ن  بشير  ف���ادي 
سنوات   3 مل���دة  ب��ال��س��ج��ن 
سوف  املتهم  أن  ح��ني  ف��ي 
بالسجن  مطالبًا  يستأنف 
وأنزلت  ك��م��ا  ع��ام��ني  مل���دة 

شفاعمرو  بلدية  جلسة  حتولت 
الى  التي عقدت مساء االرب��ع��اء  
البلدية  رئيس  بني  علنية  مناكفة 
طرح  حيث  املعارضة،  واعضاء 
الرئيس ، االستاذ امني عنبتاوي 
عدة  اجللسة  اعمال  ج��دول  على 
مواضيع هامة ، وفي مقدمة هذه 
املواضيع ملف االتفاقية الشمولية 
تشمل  التي  االسكان  وزارة  مع 
الشقق السكنية لألزواج الشابة 
مختلف  ف���ي  االرض  وق��س��ائ��م 
احياء املدينة  والتي تضم احياء: 
والبصلية  ع���ج���روش  ال����ك����رك، 
توصية  ال���ث���ان���ي  ،وامل�����وض�����وع 
بنودها  واح���د   ، ال��ري��اض��ة  جلنة 
نصف مليون شيكل لفريقي كرة 
حيث  وهبوعيل،  مكابي  ال��ق��دم  
مبلغ  حتويل  املفروض  من  ك��ان 
لو  لكل فريق  ربع مليون شيكل 

ال���ى جانب  امل��ع��ارض��ة  ص��وت��ت 
ملعاش  بالنسبة  االق��ت��راح،ك��ذل��ك 
مدير عام البلدية الذي مت تعيينه 

مؤخرا.
الى جدل  املوضوع  هذا  وحتول 
بني مواطني املدينية عبر شبكات 
وجه  االجتماعي،حيث  التواصل 
ال��ك��ث��ي��رون اص��اب��ع االت��ه��ام الى 
ميكن  كيف  تساءلوا  املعارضة 
ب��ل��دي��ة ان ي��ص��وت ضد  ل��ع��ض��و 
ضد  صوت  املدينة.وقد  مصالح 
البلدية  اع��ض��اء  امل��ش��اري��ع  ه���ذه 
زياد احلاج، ابراهيم صبح،مهنا 
صديق،جريس  ش��اح،رائ��ف  ابو 
،مصطفى  حجيرات  ح��ن��ا،ذي��اب 
ووسام  كركبي  زه��ي��ر  خطيب، 
جانب  ال��ى  ص��وت  فيما  حالحلة 
فرج  بشناق،  ن��زار  االق��ت��راح��ات 
خنيفس، نسيم جروس ورئيس 

ال��ب��ل��دي��ة اب���و ع��ل��ي، وت��غ��ي��ب عن 
اجللسة كل من: مراد حداد، كميل 
عزام وجميل سواعد. املعارضون 
دراسة  بعدم  هذا  موقفهم  عللوا 
تنطوي  وم����ا  امل��ق��ت��رح��ات  ه����ذه 
رئيس  م��ك��ت��ب  ف��ح��س��ب   ، ع��ل��ي��ه 
املعارضة  اعضاء  تسلم  البلدية 
التفاصيل التامة حول كل االمور 
 48 ب� اجللسة  انعقاد  موعد  قبل 
وهي  القانوني(  امل��وع��د  س��اع��ة) 
ارادوا  لو  عليها  للرد  جدا  كافية 
املصلحة العامة، ولكن كما يبدو 
تنفيذ  احباط  في  غاية  لهم  ك��ان 
للمتصريحات  وف��ق��ا  امل��ش��اري��ع 
رئيس البلدية وعدد من االعضاء 
حديث  لسياسته.وفي  املؤيدين 
بشناق  ن���زار  البلدية  عضو  م��ع 
قال:" آن االوان ان يعلم مواطنو 
املدينة أي اعضاء انتخبوا، هؤالء 

تصفية  م��ن��ط��ل��ق  م���ن  ي��ع��م��ل��ون 
السياسية واملصلحة  احلسابات 
املواطن  ع��ل��ى ح��س��اب  اخل��اص��ة 
ال��ش��ف��اع��م��ري، ف��ف��ي ص��ال��ح من 
ص��وت��وا ض��د االت��ف��اق الشمولي 
بخصوص  االس��ك��ان  وزارة  مع 
الشقق السكنية وقسائم االرض 
التي ستُمنح ملواطني شفاعمرو؟ 
ثم كيف يعارضون حتويل مبلغ 
لفريقي  ش��ي��ك��ل  م��ل��ي��ون  ن��ص��ف 
احلاجة  بأمس  وهما  القدم  ك��رة 
ل��ألم��وال م��ن اج��ل ت��دب��ر االمور 
الرياضي  املوسم  افتتاح  عشية 
انها  ال�����واض�����ح  م����ن  اجل�����دي�����د؟ 
م��ع��ارض��ة م��ن اج���ل ال��ت��خ��ري��ب ، 
صوتوا ضد مصلحة شفاعمرو 
وض���د ال��ت��ط��ور ال��ع��م��ران��ي الذي 
يرمي اليه رئيس البلدية ، الرئيس 
في  شرطه  ان  البداية  منذ  اعلن 

والشقق  االرض  قسائم  توزيع 
ملواطني  ذل���ك  ي��ت��م  ان  السكنية 
فرية  لهم  اي��ن  فمن  شفاعمرو، 
اسكان  نقبل  ال  نحن  ؟  العمالء 
العمالء في املدينة ونرفض تقدمي 
أي ع��ون لهم وم��ا ه��ذه االق���وال 
لها  إال ذرائ��ع واهية وال اس��اس 
احباط  ، وه��دف��ه��م  ال��ص��ح��ة  م��ن 
اجناز هام لرئيس البلدية يصب 
م��واط��ن��ي شفاعمرو  ف��ي ص��ال��ح 
لهم" واضاف  ي��رق  ال  ما  وه��ذا 
بشناق : "احتداهم بان يفصحوا 
الى  تصويتهم  ع���دم  س��ب��ب  ع��ن 
للمدير  ال���دف���ع  ش�����روط  ج���ان���ب 
ال��ع��ام اجل��دي��د وخ��اص��ة عضوي 
منصب  على  املصادقة   ، اجلبهة 
املدير العام متت فلماذا التصويت 
ضد منحه حقه؟ فليفصحوا عما 
املهاترات  عن  بعيدا  داخلهم  في 
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وص��ل ال��ى م��وق��ع ال��ع��رب ب��ي��ان من 
اجلبهة  كتلة  رئ��ي��س  كركبي  زه��ي��ر 
في بلدية شفاعمرو، جاء فيه: "في 
وال���ذي  ال��ب��ل��دي  للمجلس  إج��ت��م��اع 
مت  شفاعمرو  بلدية  ق��اع��ة  ف��ي  عقد 
ومنها  م��خ��ت��ل��ف��ة  م���واض���ي���ع  ب��ح��ث 
التوقيع  ع��ل��ى  امل��ص��ادق��ة  م��وض��وع 
وزارة  م��ع  الشاملة  إالتفاقية  على 
االس����ك����ان ب���خ���ص���وص ال����وح����دات 
السكنية. وللتوضيح إستلم أعضاء 
املجلس البلدي مواضيع البحث قبل 
48 ساعه من إنعقاد جلسة املجلس 
البلدي. والهمية موضوع الوحدات 
وحدات  توزيع  ولضمان  السكنية 
السكن فقط لسكان شفاعمرو وليس 
للعمالء  طالب اغلبية أعضاء املجلس 

رئيس البلدية تأجيل املوضوع لكي 
صحيح.  بشكل  دراسته  من  نتمكن 
البلدية رفض  لكن ولألسف رئيس 

طلبنا".
وأض������اف ال���ب���ي���ان: "ال��ن��ت��ي��ج��ة أن 
البلدي  امل��ج��ل��س  أع���ض���اء  غ��ال��ب��ي��ة 
املوضوع  في  البحث  تأجيل  ق��رروا 
رفض  ومت  ذكرتها،  التي  لالسباب 
للمدير  خاص  رات��ب  على  املصادقة 
العام اجلديد كمال شوفانيه بتكلفة 
من  شيكل  ال��ف   40 تقارب  شهرية 
البلدي  املجلس  أعضاء  غالبية  قبل 
بالعمل  البلدية  رئيس  تفرد  بسبب 
العضاء  استشارته  وع��دم  البلدي 
املجلس. وبالنسبة للموضوع االخير 
الرياضة صادق أعضاء املجلس على 
املكونة  امل��ع��ون��ات  جل��ن��ة  ت��وص��ي��ات 
ال��ب��ل��دي��ة واحملاسب  م��ن م��دي��ر ع���ام 

فرق  بإعطاء  القضائي  واملستشار 
25%. ومت  كرة القدم سلفة بنسبة 
الرياضة  جل��ن��ة  ت��وص��ي��ات  ت��أج��ي��ل 
فرق  إعطاء  وعدم  االجحاف  بسبب 
كرة القدم مبالغ إضافية. وصوت مع 
املعارضة كل من أعضاء  إقتراحات 
البلدية زهير كركبي، زياد احلج مهنا 
ابراهيم  خطيب  مصطفى  شاح  أبو 
صديق  رائ���ف،  حنا  ج��ري��س  صبح 
دي���اب ح��ج��ي��رات ووس���ام حالحله. 
وصوت مع إقتراحات رئيس البلدية 
كل من فرج خنيفس نسيم جروس 
السباب  وت��غ��ي��ب  ب��ش��ن��اق.  ون�����زار 
شخصية كل من كميل عزام جميل 
سواعد ومراد حداد. . واخيرا اقول 
لرئيس البلدية أن أعضاء املجلس لم 
ينتخبوا لتلبية رغباتك. وامنا للعمل 

للصالح العام ولم نبدل تبديال".

أحكام مختلفة بالسجن على 5 مواطنني من سخنني وديرحنا بعد إدانتهم بتأييد داعش
احملكمة عقوبة السجن ملدة 
عامني ونصف على محمد 
سخنني  م���ن  ص���ال���ح  أب����و 
سوف  املتهم  أن  ح��ني  ف��ي 
السجن  لبًا  مطا يستأنف 
حسام  املتهم  ام��ا  سنتني، 
فقد  ديرحنا  من  مريسات 
حكمت احملكمة بسجنه ملدة 
السنة  ونصف  سنوات   4
وسمحت بأن يستأنف على 
قرار احلكم مطالبًا السجن 
ملدة سنتني"، وفقا للبيان.

وق���������ال احمل������ام������ي أح���م���د 
مصاحلة املوكل بالدفاع عن 

مصاحلة:  وشريف  أحمد 
على  ح����ك����م  "ال�����ق�����اض�����ي 
شديدة  بعقوبات  املتهمني 
اال أن املتهمني هما شقيقان 
يعمالن في البناء ويخدمان 
هدمها.  يريدان  وال  الدولة 
سمعا  أنهما  ك��ان  خطأهما 
تأتي  التي  البراقة  االفكار 
من جبهة النصرة وداعش 
عن اقامة الدولة املتحضرة 
واعتقدا أنهما سيرفعا الظلم 
عن سوريا، خطأهما يغتفر 
ويجب أن يكون احلكم أقل 

من ذلك".

عضو بلدية شفاعمرو نزار بشناق:
"املعارضة في شفاعمرو فقدت مصداقيتها بتصويتها ضد مشاريع عمرانية وحيوية في املدينة"

*احباط منح شفاعمرو شقق سكنية وقسائم للبناء وإطالق النار على الرياضة في املدينة *هذه معارضة من اجل التخريب ،فمن يصوت ضد 
مشاريع تهم املواطن الشفاعمري وضد الرياضة امنا يسعى في االرض خرابا

واحل��ج��ج ال��واه��ي��ة ،  مبثل 
ه����ذه ال�����ق�����رارات م���ع مثل 
شفاعمرو  االعضاء  هؤالء 
هي  اخلاسرة ونحن نعمل 
رقي  اج��ل  من  الرئيس  مع 
املدينة وازدهارها وتقدمها 
وهم يعملون من منطلقات 
كيدية بهدف التخريب ليس 

إال".

لم ننتخب لتلبية رغباتك ونحن نعمل لصالح املواطنني
جبهة شفاعمرو لرئيس البلدية:


