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من: محاسن ناصر- مراسل موقع 
العرب وصحيفة كل العرب 

رّد رئيس مجلس مجد الكروم احمللي، 
، على ما جاء في بيان  سليم صليبي 
جبهة مجد الكروم، األسبوع املاضي، 
إت��ه��ام��ات ح���ول م��وق��ف السلطة  م��ن 
احمل��ل��ي��ة م��ن إق��ام��ة م��رك��ز ش��رط��ة في 
اجلبهة  وصفته  الذي  املوقف  القرية، 
ب��� "امل��ت��خ��اذل واجل��ب��ان وانعكس هذا 
أي��ض��ا ع��ل��ى س��ائ��ر م��ج��ري��ات األم���ور 
ف��ق��د اخ��ت��ار رئ��ي��س امل��ج��ل��س تشكيل 
األحزاب  عن  بعيدا  مجربة  غير  إدارة 
قراراتها  في  تفتقد  والتي  السياسية 
الى احلس الوطني "، بحسب اجلبهة.
تصريحات  على  أيًضا  صليبي  ورد 

ع��ض��و امل��ج��ل��س ع���ن اجل��ب��ه��ة ح��م��ود 
بنفس  يتعلق  مبا  صليبي  ضد  حمود 

املوضوع.
ب��ي��ان خ��اص عّممه رئيس  ف��ي  وج���اء 
م��ج��ل��س م��ج��د ال���ك���روم احمل��ل��ي سليم 
ما  احمل��ل��ي،  امل��ج��ل��س  وادارة  صليبي 

يلي:"
اوالً: ليكن واضًحا للجميع، أّن الرئيس 
إقامة مركز شرطة في  واإلداره ضد 
قريتنا وفي اي بلد عربية نظراً إلفتقاد 

الثقة بهذا اجلهاز السلطوي.
محزباً  تكون  ان  شرطاً  ليس  ثانياً:  
كي تكون وطنياً، وهنالك كثيرون غير 
محزبني لكنهم وطنيون بامتياز وهذه 

املزاودة مرفوضة.

ثالثاً: هذه اإلدارة "غير املجربة" كما 
يدعون في منشورهم، جنحت وبعون 
ال��ل��ه ب��ال��ق��ي��ام ب��ال��ع��دي��د م��ن امل��ش��اري��ع 
العمرانية وكذلك النهضة الثقافية غير 
املسبوقة واجلميع يرى ذلك بأم عينه.
لم  امل��ج��ل��س  وإدارة  رئ��ي��س  راب����ع����اً:  
ي��س��ت��ث��ن��وا اح�����داً م���ن األع���ض���اء، لكن 
خرجتم  وضيقة  شخصية  ألس��ب��اب 
معروفاً  بات  ايضاً  وهذا  للمعارضة، 
للجميع.نحن رئيس وإدارة نطلب من 
سوية  والتكاتف  االل��ت��ف��اف  اجلميع، 
التنافس  وليكن  بلدنا  مصلحة  فيه  ملا 
حضارًيا وبعيًدا عن التنظير واملزاودة. 
وفقنا الله واياكم ملا هو خير"، بحسب 

البيان.

من: محاسن ناصر- مراسل موقع العرب 
وصحيفة كل العرب

أك���د ال��ش��ي��خ ن��ه��اد م��ش��ل��ب رئ��ي��س مجلس 
أن���ه س��ي��خ��وض السباق  اب��وس��ن��ان احمل��ل��ي 
الرئاسي في أواخر عام 2018 االنتخابات 
للدورة  : "سأرشح نفسي  ، وقال  القادمة 
الثانية ملواصلة املشوار واملزيد من العطاء، 
أيضا على دعم  وه��ذا بطبيعة احل��ال يعتمد 

األهالي وقوى التحالف".
وحول األوضاع في املجلس احمللي وقريته 
إن األوض����اع   ": م��ش��ل��ب  ق���ال  اب���وس���ن���ان، 
أبناء  مختلف  ب��ني  االجتماعية  وال��ع��اق��ات 
أوال،  يهمنا  م��ا  وه����ذا  ج����دا،  ط��ي��ب��ة  ال��ق��ري��ة 
التربوية  ال��ش��ؤون  ورع��اي��ة  اإلن��س��ان  فبناء 
والتعليمية في رأس سلم أولوياتنا، ونحن 

نفتخر بأن ابوسنان قلعة ثقافية".
وتابع مشلب :" أن اإلجنازات منذ استلمنا 
اجلبارة  واجلهود  التعاون  ثمرة   ، املنصب 
املشتركة ألعضاء االئتاف البلدي وتعاون 

أهالي ابوسنان مع مجلسهم احمللي .
ترشحه  ف��ي��ه  اع��ل��ن  ب��ي��ان��ا  مشلب  واص����در 
لرئاسة املجلس جاء فيه :" اهالي ابوسنان 
االنتخابات  حملة  خلوض  بهذا  أعلن  األبية 
لرئاسة املجلس احمللي بأذن الله وبعد التوكل 
علية فالعبد يفكر والله يدبر .لذا اتوجه الى 
األسرة  واخواتي  أخوتي  أهلي  حضراتكم 
األبوسنانية واطلب منكم بتجديد الثقة التي 

م���ن���ح���ت���م���ون���ي 
اي���������اه���������ا ف���ي 

السابق . 
نستمر  ول��ك��ي 
ب������ال������ع������ي������ش 
امل���ش���ت���رك ف��ي 
ه�����������ذا ال����ب����ل����د 
ال��ط��ي��ب ول��ذل��ك 
دعمكم  اط��ل��ب 
ف�����ي امل���س���ي���رة 

حق  ت��ع��رف��ون  فانتم   ، ال��ق��ادم��ة  االنتخابية 
لهذا  ن��واي��اي ومحبتي  ع��ن ص��دق  امل��ع��رف��ة 
للعيان". وب���ارزة  ظاهرة  واجن��ازت��ي  البلد 
ونتعاضد  نتكاتف  م��ع��اً   ": البيان  وأن��ه��ى 
م��ن اج��ل األس��ت��م��رار ف��ي خ��دم��ة ابوسنان 
أحد وأحد فاجلميع  نفرق بني  ، ال  وأبنائها 
سواسية امام احلق، فنهجنا استقامة وفكرنا 
وسنعلن   ، عصرية  حديثة  ورؤيتنا  تطور 
ال��ذي  الشمولي  األنتخابي  برنامجنا  ع��ن 
احلضارية   ، التربوية  األجهزة  بكل  يعتني 
، واالقتصادية ، امياناً واعتقاداً باملسؤولية 
 ، الله  وام��ام  بلدي  ام��ام  عاتقي  على  امللقاة 
العطاء والوفاء  الله ونعاهدكم على  فنعاهد 
وامل��ه��ن��ي��ة ف��م��ع��اً ن��ح��ق��ق ال��غ��د وب��ك��م يحدث 
األفضل والله بعون العبد ما دام العبد بعون 
اخية والسام عليكم اهلي اخوتي واخواتي 

األسرة األبوسنانية العزيزة" .

مجلس  لرئاسة  ترشيحه  يعلن  مشلب  نهاد 
اب���وس���ن���ان احمل���ل���ي ف���ي االن���ت���خ���اب���ات امل��ق��ب��ل��ة

ص����������������������ل����������������������ي����������������������ب����������������������ي جل������������������������ب������������������������ه������������������������ة م�����������������������������ج�����������������������������د ال�������������������������������������������ك�������������������������������������������روم:

"م���������������زاودات���������������ك���������������م م����������رف����������وض����������ة ول�����������ي�����������س ش���������رًط���������ا 
وط���������ن���������ًي���������ا" ت�����������ك�����������ون  ك�������������ي  م����������ح����������زًب����������ا  ت�����������ك�����������ون  أن 

حمود حمود  سليم صليبي
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“ادخال السالح الى الخزنة 

خزناتطباعة مفاتيحيمنع المصيبة القادمة”
أقفال عاديةاقفال للبيت والسيارة

054-7373202  مبصادقة شرطة اسرائيل
وشركات التأمني

خبير
خااازناااات
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شارع يروشاليم 11 – العفولة
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استشارة ومالئمة مهنية وبشكل سري

خدمات بيع وفتح خزنات مقفلة
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