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من: منى عرموش مراسلة 
موقع العرب وصحيفة كل 

العرب 
أج�������رى ال����ض����اب����ط ج���م���ال 
الدائرة  رئ��ي��س   ، ح��ك��روش 
خدمات  تطوير  ف��ي  املكلفة 
ال��ش��رط��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة في 
ال���وس���ط ال���ع���رب���ي، زي����ارة 
برفقة   ، الطيبة  ب��ل��دي��ة  ال���ى 
سلك  في  الضباط  من  ع��دد 
ال���ش���رط���ة االس���رائ���ي���ل���ي���ة، 
حاييم  ال��ك��ول��ون��ي��ل  ب��ي��ن��ه��م 
مركز  ق���ائ���د  س����رج����اروف 
ش��رط��ة ال��ط��ي��ب��ة "ك���دم���ا"، 
البلدية  ب��رئ��ي��س  وال���ت���ق���وا 
منصور  ش���ع���اع  احمل���ام���ي 
مصاروة ومستشاره خالد 
ابو اصبع ومهندس البلدية 
خالد جبالي والقائم باالعمال 

عبد احلكيم جبارة.
وتهدف الزيارة الى مشاركة 

بلدية الطيبة، بخطة الشرطة 
الرامية الى حتسني خدمات 
واملدن  البلدات  في  الشرطة 
برنامج  أّن  علًما  ال��ع��رب��ي��ة. 
الشرطة  خ���دم���ات  ت��ط��وي��ر 
والذي  العربي  الوسط  في 
أقرته وزارة االمن الداخلي 
إنشاء  ي��ش��م��ل  وال���ش���رط���ة، 
في  للشرطة  جديدة  مراكز 
وتعزيز  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ب��ل��دات 
ال��ق��ائ��م م��ن��ه��ا ل��ي��ك��ون عمل 
الشرطة متاحا أكثر بالنسبة 

للعرب.
هذا، وحتدث املجتمعون عن 
منها  يعاني  ال��ت��ي  امل��ش��اك��ل 
املواطن العربي في إسرائيل، 
وأبرزها تفاقم ظواهر اعمال 
إضافة  واجل��رمي��ة،  العنف 
النار  إط�����اق  ظ���اه���رة  إل����ى 
ف���ي األع�������راس واألف�������راح. 
ودع��ا ح��ك��روش ال��ع��رب في 

 "يجب إفتتاح مراكز شرطة وجتنيد الشباب فيها للخدمة"
*هنالك ما يقارب 700 شخص من املجتمع العربي تقدموا بطلبات لالنخراط في سلك الشرطة، ونحن بدورنا نريد أن نختار 

على االقل 200 شرطي ليكونوا في مناصب متقدمة وليس رجال شرطة عاديني

الضابط جمال حكروش في الطيبة:

الشرطة،  صفوف  إلى  لانضمام  إسرائيل 
من  شخص   700 يقارب  ما  قائًا:"هنالك 
لانخراط  بطلبات  تقدموا  العربي  املجتمع 
أن  نريد  بدورنا  ونحن  الشرطة،  سلك  في 
ليكونوا  ش��رط��ي   200 االق���ل  ع��ل��ى  ن��خ��ت��ار 
شرطة  رج��ال  وليس  متقدمة  مناصب  ف��ي 
ونتفهم  نفهم  وأض��اف:"ن��ح��ن  ع��ادي��ني". 
املعاناة التي تقلق بال املواطن العربي، وكي 

الهدوء  نعزز من األمن واألم��ان وكي نوّفر 
هذه  ف��ي  العربي  امل��واط��ن  اليه  يتطلع  ال��ذي 
اقامة مراكز شرطة في  لنا من  بد  الباد ال 
وفي  وقلنسوة  وكفرقاسم  والطيرة  الطيبة 
ي��ج��ب جتنيد شباب  ك��ذل��ك  اخ����رى،  ب��ل��دات 
للعمل في هذه املراكز". وأكد حكروش على 
أيًضا  العربيات  الفتيات  ان��خ��راط  ض��رورة 
قائا:"إّن  االسرائيلية،  الشرطة  سلك  في 

الشرطة، ضمن  اه��داف  من 
الشرطة  خ���دم���ات  ت��ط��وي��ر 
ف���ي ال���وس���ط ال���ع���رب���ي، هو 
انضمام فئة اإلناث، وهنالك 
ش��اب��ات ف��ي ب��داي��ة طريقهن 
ممتازة،  اجن��ازات  ويحققن 
على  احل��ص��ول  حقهن  فمن 
مثل  متاما  وت��ق��دم  مناصب 

الرجل".
منصور  ش��ع��اع  احمل��ام��ي 
الشرطة  على  م��ص��اروة: 
القيادة  ظ��اه��رة  م��ح��ارب��ة 

املتهورة
رئيس بلدية الطيبة احملامي 
شعاع منصور مصاروة قال 
بهذه  نرحب  نحن  بداية   ":
واحلمد  ال��ه��ادف��ة،  ال���زي���ارة 
ال��ع��ن��ف في  ن��س��ب��ة  أن  ل��ل��ه 
بشكل  انخفضت  قد  الطيبة 
على  نعمل  واليوم  ملحوظ، 
وخدمات  م��ش��اري��ع  ت��وف��ي��ر 

ل��راح��ة ال��س��ك��ان، ف��ق��د كان 
لدينا مشروع طيبة ماركت 
كبيرا،  جن��اح��ا  ح��ق��ق  ال���ذي 
الشرطة  رج�����ال  أّن  ح��ت��ى 
ت��واج��دوا ط��وال ال��وق��ت فيه 
أو  مشاكل  اي  ب���دون  دون 
انتقادات، وذلك ألّن املواطن 
الهادئة  احل��ي��اة  ع��ن  يبحث 
واملريحة بعيدا عن املشاكل 
االخ������رى". وأض���اف:"م���ا 
اود أن أتطرق له هو مطالبة 
الشرطة العمل على محاربة 
املتهورة،  ال��ق��ي��ادة  ظ��اه��رة 
فهنالك سائقون ال يحترمون 
ويشكلون  ال��س��ي��ر  ق��وان��ني 
نحن  االخ��ري��ن.  على  خطرا 
االمر  نعالج  ان  نستطيع  ال 
بشكل جذري بينما الشرطة 
ملنع  الصاحيات  كل  لديها 
كما  املقلقة"،  الظاهرة  هذه 

قال. 

الضابط جمال حكروش احملامي شعاع مصاروة

qOz«dÝ« WÞdý W�œUB0
5�Q²�«  U�dýË

"ادخال السالح اُّـ الخزنة 

يمنع اِّـصيبة القادمة"
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