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من: سليمان حلبي
على  القوية  املنافسة  تستمر 
املجلس احمللي  كرسي رئيس 
في عسفيا وذلك بعد االعالن 
على املنافسة من قبل املرشحني 
يعمل  وال���ذي  منصور  بهيج 
وتقلد  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ف��ي 
دول  ع��دة  ف��ي  سفير  منصب 
كمال  االعمال  ورج��ل  اجنبية 
مجموعة  ميثل  وال���ذي  م��الك 
االن  وحتى  البلدة،  اهالي  من 
احمللي  املجلس  رئيس  يقم  لم 
وج��ي��ه ك��ي��وف ب���االع���الن عن 
ثالثة  ل��والي��ة  نفسه  ت��رش��ي��ح 
ما  على  كما  لكن  التوالي  على 
يبدو فإنه ينوي ترشيح نفسه 
عسفيا  ب��ق��ي��ادة  واالس��ت��م��رار 

واحملافظة على منصبه.
اعلن  قد  بهيج منصور  وك��ان 
خالل  م��ن  نفسه  ترشيح  ع��ن 
م��ؤمت��ر ص��ح��اف��ي ح��ي��ث اعلن 
ف��ي��ه ان���ه ق���رر ت��غ��ي��ي��ر ال��واق��ع 

للجميع  امل��ع��ل��وم  ال��ع��س��ف��اوي 
وأن���������ه س���ي���ع���م���ل ب���ش���راك���ة 
ت��ام��ة وح��ق��ي��ق��ي��ة م��ع ال��س��ك��ان 
متبادل  وباحترام  واالعضاء 

ولن يكون مرشحا عائليا.
اجلدير ذكره أن بهيج منصور 
الكبيرة  عائلته  بدعم  يحظى 
الكبير  ال���دور  لها  ك��ان  وال��ت��ي 
السنوات  ف��ي  عسفيا  بقيادة 
اعالن  بسبب  وكذلك  املاضية 
املرشح رائد منصور بأنه لن 

يترشح مستقبال.
ام��ا امل��رش��ح ك��م��ال م��الك فقد 
فيديو  خالل  من  نفسه  رشح 
م��ص��ور ك���ان ق��د اط��ل��ق��ه حيث 
شرح فيه عن اسباب ترشيح 
ملستقبلية  ا ته  تطلعا و نفسه 
وس���ب���ق ذل�����ك اع������الن ح��رك��ة 
دعمه  ع��ن  ال��ه��دف"  "عسفيا 
م��ن خ��الل بيانا اوض��ح��ت به 
أن احلركة انتخبته كمرشحها 
من خالل اجتماع دميوقراطي 

عمل  منظومة  ط��رح��ت  ح��ي��ث 
فكرية واجتماعية وسياسية.

الساحة السياسية العسفاوية 
وموقف  قرار  تنتظر  زالت  ما 
كيوف  وجيه  احلالي  الرئيس 
والذي على ما يبدو فإنه سيعلن 
عن ترشيح نفسه وهنالك عدة 
قضايا سيتم وضعها للنقاش 
خ���الل االن��ت��خ��اب��ات ال��ق��ادم��ة 
ومنها الدخول ملجمع املياة او 
الدخول وقضية توسيع  عدم 
عسفيا  في  الهيكلية  اخلارطة 
وم���ع���اجل���ة ش������ؤون ال��ب��ي��وت 

املهددة بالهدم.
م��ن ن��اح��ي��ة اخ����رى س��ي��ح��اول 
وجيه  احمللي  املجلس  رئيس 
االم��ور  على  التركيز  ك��ي��وف 
وبالذات  عسفيا  في  الناجحة 
والتعليم  ال��ت��رب��ي��ة  م��وض��وع 
وعدم دخوله ملجمع املياه رغم 
الضغوطات التى متارس عليه 

من قبل الوزارات املختلفة.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
العرب  ال��ع��رب وصحيفة ك��ل  ال��ى م��وق��ع  وص��ل 
بيان جاء فيه:" أعلن السيد عيسى فقرا من قرية 
البعينه النجيدات رئيس قائمة األمانة واإلخالص 
وشعارها )ك ي( نيته خوضه لإلنتخابات القادمة 
ل��ل��رئ��اس��ة ول��ل��ع��ض��وي��ة، وق���ال امل��رش��ح: "تضم 
البعينة  قرية  في  املجتمع  اطياف  جميع  قائمتنا 
جنيدات، وتخلو من العائلية وهي قائمة مستقلة 
، وكنت قد اعلنت في منشور سابق ان االبواب 
الى  االن��ض��م��ام  يريد  م��واط��ن  ك��ل  ام��ام  مفتوجة 
قائمتنا وشعارنا هو االمانة للمواطن واالخالص 
واالخالص  العمل  في  االمانة  وكذلك  العمل  في 

للمواطن، فهذا املبدأ هو شعارنا وركيزة القائمة. 
من  ب��ه  ال��ق��ي��ام  يجب  مم��ا  الكثير  هنالك  بنظري 
والتعليم  التربية  وقضايا  جنيدات،  البعينة  اجل 
االول��وي��ات  سلم  ف��ي  ستكون  أخ��رى  ومشاريع 
تكنولوجية،  م��درس��ة  اق��ام��ة  على  سنعمل  حيث 
وكذلك يجب بناء مدرسة اعدادية في النجيدات، 
بالتربية  املتعلقة  االح��ت��ي��اج��ات  جميع  وتلبية 
للطالب  صندوق  إنشاء  على  وسنعمل  والتعليم 
اجلامعيني لدعم الطالب اجلامعيني، كذلك تطوير 
منطقة صناعية لتوفير آفاق وفرص عمل لألزواج 
الشابة واألهالي وكذلك مد شبكة ري وغيرها من 

مشاريع".

ع������ي������س������ى ف��������ق��������را م����������ن ال�����ب�����ع�����ي�����ن�����ة ال������ن������ج������ي������دات 
ي������ع������ل������ن ت�������رش�������ح�������ه ل�������ل�������رئ�������اس�������ة ول�����ل�����ع�����ض�����وي�����ة 

ع����س����ف����ي����ا ق�����ب�����ي�����ل ان������ت������خ������اب������ات ق�������وي�������ة وح����م����اس����ي����ة 
س�������ت�������ق�������رر وج��������ه��������ة ال��������ب��������ل��������دة ل��������س��������ن��������وات ط�����وي�����ل�����ة

كمال مالك  وجيه كيوف  بهيج منصور 
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