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وص���ل إل���ى م��وق��ع ال��ع��رب بيان 
كايد ظاهر،  صحفي صادر عن 
املتحّدث واملرّكز لالعالم العربي 
ف���ي س��ل��ط��ة االط���ف���اء واالن���ق���اذ، 
سلطة  ف����ي����ه:"ت����واص����ل  ج������اء 
إجتماعات  اإلطفاء واإلنقاذ عقد 
امل��ج��ال��س احملليه  م��ع رؤوس����اء 
العربية، بهدف التنسيق وإعداد 
نقاط  وإق��ام��ة  إرش��ادي��ة،  برامج 
إط��ف��اء وذل���ك ف��ي ظ��ل املعطيات 
أشارت  والتي  املقلقة،  األخيرة 
من  الضحايا  بعدد  إرت��ف��اع  ال��ى 
احلرائق  ج��راء  العربي  الوسط 
داخ��ل امل��ن��ازل. وف��ي ه��ذا االطار 
اكسال،  في  عمل  جلسة  عقدت 
املجلس  رئ���ي���س  ف��ي��ه��ا  ش�����ارك 

السالم  ع��ب��د  احمل���ام���ي  احمل���ل���ي 
دراوش���ة، وع��دد من املسؤولني 
سكرتير  بينهم  من  املجلس  في 
ومهندس  وال���ن���ائ���ب  امل���ج���ل���س 
م���ن سلطة  امل��ج��ل��س، وش�����ارك 
اإلطفاء واإلنقاذ الكولونيل ميكي 
العفولة  م��ح��ط��ة  ق��ائ��د  ك���وه���ني، 
واملركز  املتحدث  ظ��اه��ر  وك��اي��د 

لإلعالم العربي".
النقاش  البيان:"ودار  وأض��اف 
خالل اجللسة حول إقامة محطة 
قررت  أن  بعد  البلدة،  في  إطفاء 
أحداث  بعد  عينت  التي  اللجنة 
إق��ام��ة محطة في  ال��ك��رم��ل ع��ل��ى 
الكولونيل  وأع������رب  اك����س����ال. 
م��ي��ك��ي ك���وه���ني ع����ن إس���ت���ع���داد 
إلقامة  واإلن��ق��اذ  اإلط��ف��اء  سلطة 
احلصول  حال  في  احملطة،  هذه 
وقد  مناسبة.  أرض  قطعة  على 
ط��رح��ت خ���الل اجل��ل��س��ة بعض 

مراسلة  ع��رم��وش-  منى  م��ن: 
م��وق��ع ال��ع��رب وص��ح��ي��ف��ة كل 

العرب

ليال  مجهوالن  شخصان  أق��دم 
مطلع االسبوع على إطالق وابل 
كاميرات  باجتاه  الرصاص  من 
للمراقبة التابعة "ملدينة بال عنف 
"، والتي مت نصبها قبل فترة في 
العنف،  ظاهرة  من  للحد  خطوة 
وف��ي حادثة عنف خ��رى وقعت 
ايضا بعد منتصف الليلة الفائتة، 
اجلماهيري  املركز  اقتحم  حيث 
من قبل مجهولني الذين ارتكبوا 
ادوات  وس��رق��ة  تخريب  اع��م��ال 
خاصة باملؤسسة. جدير بالذكر 
وثقت  امل���راق���ب���ة  ك���ام���ي���رات  أّن 
ع��م��ل��ي��ة اط�����الق ال����رص����اص، اذ 
وهما  ملثمان  شخصان  شوهد 
يطلقان الرصاص، ومن ثم الذا 

بالفرار.
طالل  ره��ط  بلدية  رئيس  وق��ال 
القريناوي: "نحن نستنكر هذه 
وسنواصل  وب���ش���دة،  األع���م���ال 
املتاحة  الوسائل  بكل  محاربتها 
امامنا وبدون اي تردد. ما حصل 
الرصاص  اطلقوا  مجهولني  أّن 
ب��اجت��اه ك��ام��ي��رات امل��راق��ب��ة التي 
نخفف  ح���ت���ى  ب��ن��ص��ب��ه��ا  ق��م��ن��ا 
م��ن ال��ع��ن��ف، ل��ك��ن ك��م��ا ي��ب��دو أّن 

لهم  ي���روق  ال  اش��خ��اص  هنالك 
البلدة، لهذا  الهدوء واالم��ان في 
حتى  الكاميرات  تخريب  ق��رروا 
العنيفة  اعمالهم  ف��ي  يستمروا 

دون توثيقها".
ث��م ق���ال:" م��ع االس���ف فوجئنا 
ايضا عندما اكتشفنا بأّن املركز 
اقتحامه  مت  ق���د  اجل���م���اه���ي���ري 
وتخريب  اغ����راض����ه  وب���ع���ث���رة 
ممتلكاته، ونكاد ال نستوعب ما 
هي الدوافع التي جتعل اشخاص 
التي  باملمتلكات  باملس  يقومون 
ت��س��اه��م ف���ي ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
خطيرة  أعمال  ه��ذه  للمواطنني. 
اخ��الق��ي��ة، وم��ه��م��ا فعلوا  وغ��ي��ر 
ف��إّن ه��ذه األف��ع��ال لم تثنينا عن 
مسيرتنا في محاربة كاّفة أنواع 
قائال:  العنف". وواصل حديثه 
"آمل أن تصل الشرطة ملن وقف 
أّن  ه��ذه احل���وادث، ونؤكد  وراء 
ت��واج��د ال��ش��رط��ة ف��ي ره���ط هو 
ال  امر ضروري جدا، وبدونهم 
العنف  ظ��واه��ر  معاجلة  ميكننا 

كما يجب".

تعقيب الشرطة:
ه��ذا وق��د وص��ل��ت ال��ش��رط��ة إلى 
مكان احلادثتني، ومت فتح حتقيق 

الذي ما زال جاريا. 

إك���������س���������ال ت�����ن�����ض�����م إل������������ى ب���������رام���������ج ال������ت������وع������ي������ة ف���������ي س�����ل�����ط�����ة اإلط�����������ف�����������اء واإلن���������ق���������اذ

بعض املشاركني في اجللسة - تصوير: سلطة اإلطفاء واإلنقاذ

للمجلس  ليتسنى  اإلم��ك��ان��ي��ات 
احمللي تقدمي قطعة ارض مناسبة 
لهذا الغرض. كما ونوقش خالل 
اجللسة موضوع احلصول على 
سلطة  من  املطلوبة  التراخيص 
اإلط��ف��اء مل��ب��اٍن وم��ح��ال جتارية 
بعد تطبيق القانون اجلديد إبتداًء 
وتقرر  ك��م��ا   .1.1.2017 م���ن 
أي��ًض��ا وض���ع أج��ن��دة ع��م��ل بكل 
والتوعية  ب��اإلرش��اد  يتعلق  م��ا 
لشرائح املواطنني وخاصة طالب 

املدارس"، إلى هنا البيان.

إط�����������������اق رص�����������������اص واق�������ت�������ح�������ام 
امل�����رك�����ز اجل����م����اه����ي����ري ف�����ي ره����ط
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