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مكاتب "كل العرب" - الناصرة
"التحرك  أّن  الفحم  أم  مدينة  في  مطلع  مصدر  ذك��ر 
النتخابات البلدية غير ملموس حتى االن وخاصة من 
قبل االحزاب احمللية في املدينة"، وأضاف املصدر أّن 
"وضع العنف في املدينة ال يبشر خيرا في االنتخابات 
من  على  كبيرة  تبعات  له  البلدية  لرئاسة  فالترشيح 
العنف  ظاهرة  تفاقم  ظل  في  املسؤولية  حتمل  يريد 
وإطالق الرصاص، والقتل ذلك الن الهدف االول من 
االمر  وهذا  العنف،  على  القضاء  هو  االنتخابات  هذه 

يستدعي حتالفا كبيرا بني القوى واحلركات واألحزاب 
في املدينة تكون قادرة على اعادة االمن واألمان وليس 
مضطربة  االح����زاب  ت���رى  ل��ذل��ك  ح��م��اس��ي��ا،  ترشيحا 
ومتريثة وال تستعجل عملية االعالن عن الترشيح"، 

بحسب املصدر.
م��ن ج��ان��ب اخ��ر ُع��ل��م ان ه��ن��اك م��ش��اورات حثيثة في 
االوساط الفحماوية خلوض االنتخابات وما زال االمر 
في دائرة احلوار والتشاور الداخلي وعليه لم يصدر 

أي موقف رسمي الى اللحظة.

رئيس البلدية احلالي الشيخ خالد حمدان لم يعلن بعد 
فيما اذا كان سيخوض االنتخابات للرئاسة مرة اخرى 
، سيما وانه يتولى املنصب منذ تسع سنوات، وهناك 
احلركة  على  محسوبة  كانت  جهات  من  حترك  ايضا 
الرئيس  ف��ان  يبدو  وكما  حظرها  مت  التي  االسالمية 
الساحة خاصة  التطورات على  بانتظار  خالد حمدان 
التي  االسالمية  للحركة  اتباعا  كانوا  ممن  خصوصا 
االم��ر تأثير كبير على  ، ذل��ك الن في ه��ذا  مت حظرها 

مجريات االمور االنتخابية في املدينة.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
kul@alarab.net

هناك  حيث  ح��ال��ه،  على  ط��م��رة  جبهة  ف��ي  االن��ق��س��ام  زال  م��ا 
بلدية  رئيس  منصب  شغل  الذي  الهيجاء  ابو  عادل  مجموعة 
طمرة )مرشحا عن اجلبهة( ملدة عشر سنوات والتي انتخبت 
مجموعة  ومقابلها  للرئاسة  مرشحا  حجازي  أحمد  الدكتور 
احلزب الشيوعي واجلبهة بقيادة ايهاب دواهدة –ابو الهيجاء 
للحزب  القطرية  القيادة  من  مدعومة  وه��ي  ش��ح��ادة،  وعلي 

واجلبهة ولم تعلن عن مرشح للرئاسة بعد.
وعلم موقع العرب إّن هناك تقاربا وتعاونا بني مجموعة احلزب 
الشيوعي واجلبهة ومجموعة كوادر طمرة، هذه املجموعة التي 
 2008 عام  انتخابات  في  الدميقراطية  اجلبهة  عن  انفصلت 
وسميت بكوادر اجلبهة واليوم كوادر طمرة ، حيث انتخبت 
هذه املجموعة محمد كنعان )بيلي( مرشحا للرئاسة وهناك 
مفاوضات بني الكوادر ومجموعة احلزب واجلبهة لدعم محمد 

م���ك���ات���ب "ك������ل ال�����ع�����رب" – 
الناصرة

kul@alarab.net
ت��ش��ه��د ق���ري���ة اجل���دي���دة-امل���ك���ر 
اعلن  حيث  انتخابية،  حتركات 
س��ه��ي��ل م��ل��ح��م واحل�����اج ق��اس��م 
لرئاسة  ترشحهما  ع��ن  رب���اح 
املقرر  من  فيما  احمللي،  املجلس 
الدميقراطية  اجلبهة  تعقد  ان 

وأبناء البلد اجتماعا )اليوم اجلمعة( ملناقشة 
مسألة االنتخابات وعملية الترشيح، اذ يطرح 
عضو املجلس السابق عادل كيال نفسه لقيادة 

التحالف لرئاسة وعضوية املجلس احمللي.
وق���ال ع���ادل ك��ي��ال ف��ي ح��دي��ث مل��وق��ع العرب 
انه يرى ضرورة ملحة خلوض االنتخابات 
بأكبر حتالف ممكن من اجل حتقيق االنتصار 
الصواب  درب  الى  املكر   - اجلديدة  وإع��ادة 
وأض������اف: "س���ي���درس ال��ت��ح��ال��ف ال��وط��ن��ي 
قرار  ال��ى  التوصل  بغية  جدية  بكل  املسألة 
صائب ، ال ارى ما مينع تشكيل جبهة وطنية 

م���وح���دة وواس���ع���ة ت��ض��م اك��ب��ر 
عدد من االشخاص من مختلف 
ال��ع��ائ��الت خل���وض االن��ت��خ��اب��ات 
الواقع  تغيير  بوحدة متكننا من 

الذي آلت اليه البلدة ".
من جهة اخرى علم موقع العرب 
ان الشيخ عمر كيال الذي نافس 
ف��ي االن��ت��خ��اب��ات امل��اض��ي��ة على 
رئاسة املجلس يقوم بعملية جس 
يبدو  بيتيه كما  بزيارات  يقوم  ، حيث  نبض 
لم  لكنه  جديد  من  الترشيح  امكانية  لفحص 
يعلن حتى هذه اللحظة فيما اذا كان سيخوض 
الناشط  يفعل  االمر  كذلك  ال،  ام  االنتخابات 
وسام عريض، حيث يقوم هو االخر بزيارات 

بيتية لفحص امكانية الترشيح كما يبدو.
اما بخصوص رئيس املجلس احلالي محمد 
شامي فلم يعلن بعد اذا كان سيرشح نفسه 
لم  لكنه  به  االتصال  حاولنا  ونحن   ، مجددا 
ي��رد على ات��ص��االت��ن��ا وف��ي ح��ال ت��وف��ر رده 

سننشره كامال.

ل��ان��ت��خ��اب��ات ال��ت��رش��ي��ح  اع����ان  تستعجل  وال  وم��ض��ط��رب��ة  متلعثمة  ال��س��ي��اس��ي��ة  واحل���رك���ات  االح�����زاب 
م������������ص������������ادر ف��������ح��������م��������اوي��������ة ل�������ل�������ع�������رب: 

م���ج���م���وع���ة ع�������ادل أب������و ال���ه���ي���ج���اء ت����رش����ح د. ح����ج����ازي وم���ج���م���وع���ة اجل���ب���ه���ة واحل��������زب ال���ش���ي���وع���ي ل����م ت����ق����رر ب��ع��د
*ك�������وادر ط���م���رة ت��ن��ت��خ��ب م��ح��م��د ك��ن��ع��ان )ب���ي���ل���ي( م��رش��ح��ا ل��ل��رئ��اس��ة وه���ن���اك م���ف���اوض���ات ب���ن ال����ك����وادر وم��ج��م��وع��ة احل�����زب واجل���ب���ه���ة ل���دع���م ك��ن��ع��ان 
*م������������وس������������ى اب���������������و روم�������������������ي وم�������ص�������ط�������ف�������ى اب���������������و روم�������������������ي ل������������م ي������ع������ل������ن������ا رس��������م��������ي��������ا ل������ك������ن������ه������م������ا ق������������د ي��������ف��������ع��������ان ذل���������������ك ق�����ري�����ب�����ا
للعضوية وللرئاسة االنتخابات  االفضل ستكون العبا مركزيا في  قائمة طمرة نحو  لكن  االنتخابات  املبكر احلديث عن  قال من  الهيجاء  ابو  *قاسم سمارة 
*ال��������رئ��������ي��������س احل���������ال���������ي د.س�������ه�������ي�������ل ذي�����������������اب: ان�����������ا م�����ن�����ش�����غ�����ل ب�������امل�������ش�������اري�������ع ال������ع������م������ران������ي������ة ف���������ي امل�������دي�������ن�������ة واع���������م���������ل ع������ل������ى اس�����ت�����غ�����ال 
امل������ي������زان������ي������ات ال������ت������ي ج����ن����دت����ه����ا م�������ن اج���������ل م�����واص�����ل�����ة ال�����ب�����ن�����اء وال�����ت�����ط�����وي�����ر وم���������ن امل�����ب�����ك�����ر ادخ�������������ال ال�������ن�������اس ف�������ي اج�������������واء االن�����ت�����خ�����اب�����ات

ان����������������ق����������������س����������������ام ف��������������������ي ج�����������ب�����������ه�����������ة ط����������م����������رة

كنعان، كذلك هناك امكانية خلوض االنتخابات ضمن قائمة عضوية مشتركة.
على صعيد اخر تشهد املدينة حتركا بني بعض العائالت لترتيب االمور، حيث 
 ، نفسه  ترشيح  عن  روم��ي  أبو  موسى  االسبق  الرئيس  يعلن  ان  املتوقع  من 
كذلك االمر ُفهم من كتابات املهندس مصطفى ابو رومي عبر مواقع التواصل 
االجتماعي انه سيرشح نفسه هو االخر لرئاسة البلدية، اما قاسم سمارة ابو 
الهيجاء فقال ملوقع العرب من املبكر احلديث عن االنتخابات لكن قائمة طمرة 

نحو االفضل ستكون العبا مركزيا في االنتخابات للعضوية وللرئاسة.
رئيس البلدية احلالي د.سهيل ذياب رفض احلديث عن االنتخابات في الوقت 
احلالي وقال ملوقع العرب :"لن اشغل اهل بلدي في االنتخابات فما زال امامنا 
استغالل  على  املدينة،اعمل  في  العمرانية  باملشاريع  منشغل  انا   ، كبير  وقت 
العمل  وسأواصل  والتطوير  البناء  مواصلة  اجل  من  جندتها  التي  امليزانيات 
من اجل مصلحة اهل املدينة ومن املبكر ادخال الناس في اجواء االنتخابات".

من: سليمان حلبي مراسل موقع العرب وصحيفة 
كل العرب

بعد جلسة مصيرية وصاخبة في املجلس احمللي دالية 
الكرمل فيها دار نقاش حاد بني املعارضني واملؤيدين 
عدم  أو  والصرف  املياه  مجمع  الى  الدخول  ملوضوع 
اج��راء جلسة عمل  القرار حتى  ، تقرر ارج��اء  الدخول 
مع مدير لواء حيفا في وزارة الداخلية فايز حنا. خالل 
اجللسة املصيرية ارتفعت االصوات ودار نقاش صاخب 
بني عضو املجلس احمللي مرزوق قدور ورئيس املجلس 
احمللي رفيق حلبي وخاصة حني حاول رفيق حلبي أن 
"يعتمد على قرار سابق للمجلس السابق برئاسة كرمل 
نصر الدين"، حيث أكد مرزوق قدور أنه "يوافق على 
ق��رار حكومي  املجمع في حالة وص��ول  ال��ى  ال��دخ��ول 
بربط جميع البيوت التي ال متلك ترخيصا باملياه وعدم 

محاسبتهم وإال فإنه يعارض ذلك".
بعد مناقشة املوضوع على مدى ساعتني حيث شرح 
رفيق حلبي موقفه وملاذا يجب الدخول للمجمع تقرر 
وهبه  الرئيس  بأعمال  القائم  واقترح  التصويت  عدم 
وهبه اجراء جلسة مع مدير اللواء واالستماع الى اجوبة 

كانت قد طرحت ولم تلق اإلجابة من قبل صانعي القرار.
ايتسيك  املياه موتسكني  وحضر اجللسة ممثل مجمع 
لكن  امل��ج��م��ع  إي��ج��اب��ي��ات  ن��ق��ل  وح����اول  هرشكوفيتش 
املعارضة أوضحت موقفها ووجهت اسئلة صعبة كان 
من الصعب اإلجابة عليها. كذلك حضر اجللسة مراقبة 
ومهندسة  ل��ب��ي��دوت  القانونية  وامل��س��ت��ش��ارة  املجلس 

املجلس.
ووجه مرزوق قدور خالل اجللسة كلمات الذعة لرفيق 
حلبي "حيث وقف وأوضح له أنه عليه أن يقرأ اإلمور 
بصورة صحيحة متهما اياه أنه يقوم بتشويه الصورة 
احلقيقية وأنه ينقض كل التفاهمات في البلدة ويتسبب 
تفاهمات مع وزارة  الكرمل من خالل  لدالية  بالضرر 
الداخلية تهدف إلقالة عمال وايضا لفرض عدة قرارات 

على البلدة".
برفيق  متسك  الداخلية  "وزارة  أن  على  ق��دور  ورك��ز 
على  بالبلدة  يوقعون  لكنهم  حنجرته  خالل  من  حلبي 

حساب السكان".
 وفي حديث ملوقع العرب مع رفيق حلبي رئيس املجلس، 

قال: "أمتنى الشفاء العاجل ملرزوق قدور".

"ح��������ل��������ب��������ي ي������ت������س������ب������ب ب����������ال����������ض����������رر ل����������دال����������ي����������ة ال��������ك��������رم��������ل" 
م����������رزوق ق��������دور خ�������ال ج���ل���س���ة ص����اخ����ب����ة ف�����ي م���ج���ل���س دال�����ي�����ة ال����ك����رم����ل: 

*رئ����ي����س امل���ج���ل���س رف����ي����ق ح���ل���ب���ي: "أمت����ن����ى ال���ش���ف���اء ال���ع���اج���ل مل��������رزوق ق�����دور"

س����ه����ي����ل م����ل����ح����م وق�������اس�������م رب�����������اح ي����ع����ل����ن����ان ع���ن 
ت�����رش�����ح�����ه�����م�����ا ل�������رئ�������اس�������ة م�����ج�����ل�����س اجل�������دي�������دة 
امل�������ك�������ر وال�������ش�������ام�������ي ل��������م ي�����ع�����ل�����ن م�����وق�����ف�����ه ب���ع���د

الرئيس احلالي د.سهيل ذيابموسى أبو رومياملهندس مصطفى ابو روميمحمد كنعان )بيلي(د. أحمد حجازي


