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من: حجاج رّحال مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
تفاؤله من قدرة  املعارضة،  الناصرة )ن( عن  يافة  يبدي ماهر خليلية، رئيس قائمة وحدة 
قائمته على كسب التنافس في انتخابات السلطات احمللية لرئاسة مجلس يافة الناصرة. وقال 
ماهر خليلية: "نحن جاهزون خلوض املعركة، وأنا واثق من قدرتنا على الفوز فيها، فقد حان 

الوقت للفوز برئاسة املجلس احمللي وقيادته الى بر األمان".
وأضاف أنه سوف جترى انتخابات داخلية داخل قائمته خالل األسابيع القريبة املقبلة، رغم 
أن التقديرات تشير الى فوزه مجددا. وردا على سؤال حول اذا كاننت قائمته ستدخل في 
ائتالف مع قائمة أخرى بهدف مضاعفة اآلمال، أجاب ماهر خليلية: "املوضوع قيد البحث 
واملشاورات دون اتخاذ قرار نهائي، لكن هناك بوادر ايجابية لدى جميع األطراف، لكن ال 

ميكنني حاليا االدالء بتفاصيل اضافية". 
وتابع أن االدارة احلالية تشهد تخبطات كثيرة، وال بد من االطاحة بها، مؤكدا على أن الناخب 
اليافاوي ذكي ويعرف من ينتخب من أجل املصلحة العامة. وأوضح أنه للشفافية فيقوم بنقل 

وقائع كل جلسة مجلس محلي ماشرة عبر مواقع التواصل االجتماعي.

موقع العرب وصحيفة كل العرب – الناصرة
علم موقع العرب ان التحركات االنتخابية في قرية كفر مندا قد بدأت منذ حوالي اسبوعني 
، والسؤال الذي يطرحه املواطن املنداوي هو : هل سيرشح رئيس املجلس احلالي املهندس 
طه فوزي زيدان نفسه لدورة رئاسية جديدة ام ال ؟ علما بان  زيدان انتخب لرئاسة املجلس 
بعد وفاة الرئيس السابق املرحوم طه عبد احلليم قبل نحو سنتني ونصف ، ومن املعلومات 
املتوفرة لدينا فان املهندس طه زيدان يريد مواصلة مهامه كرئيس للمجلس ، فقد ُعلم من 
املشوار.  يواصل  ان  ينبغي  وعليه  رائعة  بصورة  املجلس  ادارة  في  جنح  بأنه  له  مقربني 
لكن املشكلة التي تواجه طه زيدان انه ووفقا للمعلومات التي استقينها من مصادر مطلعة 
ان املهندس طه زيدان التزم بالتنحي وعدم خوض االنتخابات مرة اخرى ،ذلك الن علي 
خضر زيدان كان املرشح االبرز بعد وفاة املرحوم طه عبد احلليم وعليه اجماع في عائلة 
زيدان لكنه لم يتمكن من خوض االنتخابات نتيجة لسبب قانوني يتعلق في استقالته من 
ينبغي  امانة  زي��دان  طه  رئاسة  زي��دان  علي  ،واعتبر  حينه  في  للمجلس  سكرتيرا  منصبه 
اعادتها ألصحابها ، ونتيجة لرغبة طه زيدان الترشح مت االحتكام الى قاعدة قائمة االئتالف 
ومببادرة من رئيس جلنة املتابعة السابق ورئيس املجلس احمللي االسبق محمد زيدان ابو 
فيصل مت قبل عدة ايام التصويت على هوية املرشح لالنتخابات املقبلة ، وُعلم من مصدر 
موثوق ان علي اخلضر زيدان فاز  بثقة املصوتني وهم من عائلة زيدان وعائالت اخرى في 

ق�������ائ�������م�������ة االئ�������������ت�������������اف امل��������������ن��������������داوي ت������ن������ت������خ������ب ع�������ل�������ي اخل���������ض���������ر زي���������������������دان م�������رش�������ح�������ا ل������ل������رئ������اس������ة
*ه������������������������������������ذا االم������������������������������������ر ي������������ع������������ن������������ي ت������������ن������������ح������������ي ال�����������������رئ�����������������ي�����������������س احل����������������������ال����������������������ي امل�����������������ه�����������������ن�����������������دس ط����������������������ه ف������������������������������������وزي زي�����������������������������دان
*ع����ل����ي اخل����ض����ر ك������ان ق�����د ط������رح ن���ف���س���ه ق���ب���ل س���ن���ت���ن ون����ص����ف ل���ك���ن م�����وان�����ع ق���ان���ون���ي���ة ت���ت���ع���ل���ق ب���ع���م���ل���ه ف�����ي امل���ج���ل���س م���ن���ع���ت م���ن���ه خ������وض االن���ت���خ���اب���ات
*الى اللحظة لم يعلن أي شخص عن ترشحه لرئاسة املجلس ولكن هناك حديث عن امكانية ترشح مؤنس عبد احلليم وهو جنل الراحل طه عبد احلليم ومحمد يوسف قدح 

ان��ت��خ��اب��ات ع��ل��ى ن���ار ه���ادئ���ة ف���ي ب��ل��دة ك��ف��ر م��ن��دا..

القرية تتبع لالئتالف املنداوي.
انه مت عقد لقاء في منزل رئيس املجلس  وأضاف املصدر 
طه زيدان الذي بارك اخلطوة ، ومع هذا لم يعلن علي خضر 
زيدان بشكل رسمي ترشحه لرئاسة املجلس ذلك ألنه يعمل 
موظفا في املجلس ، ووفقا للقانون يتوجب عليه االستقالة 
من منصبه قبل موعد االنتخابات بتسعني يوما ، وعلم ان 
الفرعية في املجلس  اللجان  علي قدم استقالته مؤخرا من 

متهيدا للمعركة االنتخابية.
على صعيد اخر لم يعلن أي شخص عن ترشحه لرئاسة 
املجلس حتى اليوم  ولكن هناك حديث عن امكانية ترشح 
مؤنس عبد احلليم وهو جنل الراحل طه عبد احلليم ، كذلك 
من املمكن ان يترشح ايضا محمد يوسف قدح الذي نافس 
سنتني  قبل  زي��دان  طه  املهندس  ام��ام  املجلس  رئاسة  على 

ونصف.

طه فوزي زيدان املربي محمد يوسف قدح محمد زيدان )أبو فيصل(علي خضر زيدان

يافة:  في  املعارضة  رئيس  خليلية  ماهر 
ي��ج��ب االط���اح���ة ب�������االدارة احل��ال��ي��ة وال 
من: إبراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب ن��س��ت��ب��ع��د ال���ت���ح���ال���ف م����ع ق����وائ����م أخ����رى

قدمت النيابة في لواء القدس الئحة اتهام الى احملكمة املركزية 
الفحم  أم  من  عاًما(   47( جبارين  ضرغام  ضد"  القدس  في 
ملنظمة  خدمات  تقدمي  خارجي،  عميل  مع  التخابر  له:  تنسب 
وذلك  وغيرها.  ارهابية  ألهداف  ارض  على  النشاط  ارهابية، 
بعد أن التقى مع حمساويني في تركيا ونقل امواال حلماس من 
قطر الى البالد ومن ثم الى حركة حماس، تقدر مبئات آالف 

اليوروهات"، وفقا للبيان.
ويستدل من الئحة االتهام أن "املتهم التقى عام 2016 اثنني من 
حماس زاهر جبارين وسالمة مرعي حيث طلبا منه مساعدتهما 
خالل سفره الى تركيا بنقل اموال من قطر الى البالد ومن ثم 
الى حركة حماس واحلديث عن مبلغ يقدر بني 50 وحتى 100 
ألف يورو في كل مرة. هذا ونقل املتهم 300 ألف يورو حتى 
مت اعتقاله قبل نحو 3 اسابيع. هذا وسيتم اعتقال املتهم حتى 

االنتهاء من االجراءات القانوينة بحقه"، وفقا للبيان.

ب���ال���ت���خ���اب���ر  ال����ف����ح����م  م������ن أم  ات������ه������ام ض������رغ������ام ج�����ب�����اري�����ن 
م�����ع ح���م���س���اوي���ن ف�����ي ت���رك���ي���ا ون����ق����ل ام���������وال ال������ى غ������زة ?


