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بطاقة تعريف :

االسم  :عبد الرحمن زعبي  -ابو حسن.
احلالية االجتماعية  :متزوج اب خلمسة ابناء  3 ،بنات وشابان
التعليم  :حاصل على لقب اول في التربية وعلم نفس  ،مدرس لغة
عبرية ومتقاعد حديث من قسم التحقيقات اجلنائية .

التجمع الوطني الدميوقراطي في
الطيرة ينتخب مر ّشحيه لالنتخابات
البلديّة ويعلن دعمه حملمد منصور للرئاسة

عبد الرحمن زعبي  ،املرشح لرئاسة بستان املرج ":سأصنع التغيير"
من بيداء ابو رحال مراسلة صحيفة بانوراما

أع �ل��ن ع �ب��د ال��رح �م��ن زع �ب��ي ع��ن ترشحه
ل��رئ��اس��ة املجلس االقليمي بستان امل��رج
عن قائمة االصالح والتتغيير  ،ويقول أنه
"يبث االمل فى قرى املرج ".

" خدمة اجلمهور "

وع� � � � � � � � � � ��ن دواف� � � � � � � � � �ع � � � � � � � � ��ه خل � � � � ��وض
االنتخابات قال زعبي":  حبي خلدمة
اجل �م��اه �ي��ر وامل �ص �ل �ح��ة ال��ع��ام��ة ،ورغ �ب��ة
مني ب��أن اج��د مستقبال واع��دا لكل شاب
وش��اب��ة وك��ل مواطني ق��رى بستان امل��رج
خاصة  .فهذا حثني ان ال اق��ف مكتوف
االي� ��دي م�ت�ف��رج��ا ع �ل��ى االح � ��وال السيئة
وغير املسبوقة التي طرأت على قرانا في
ال�س�ن��وات االخ �ي��رة  .ال طمعا ب��اجل��اه وال
منتظرا للثناء  .امنا حبا صادقا لغد افضل
وآلن احسن لقرى تنتظر الكثير وتستحق
اك �ث��ر مم ��ا ت �ن��ال االن ،رغ ��م ح �ك��م ب��داي��ة
تقاعدي ليست باملده البعيدة كان االرهاق
من العمل املتواصل على م��دار  32عاما،
كفيل ب��أن اخ ��رج إلج� ��ازة ،ل�ك��ن دواف�ع��ي
اخليرة اكبر" .
وعن حال القرى واملشاكل قال ":الوضع
ال� ��راه� ��ن ه ��و وض� ��ع ي �ف �ت �ق��ر ل �ل �ع��دي��د من
اخلدمات املبدئية والرئيسية واملستحقة
لكل امل��واط�ن�ين ،ونحن نعي لكل املشاكل
املطروحة على الشارع احمللي لكل االطر ،
عملنا وسنعمل للتوصل الى خدمة افضل
وال��رف��ع م��ن اح�ق�ي��ة واس�ت�ح�ق��اق املجلس
ام��ام ك��ل ف��رد م��ن امل��واط�ن�ين .وليس خفيا
ان اهمها هي ايجاد حلول فورية لتوسيع
اخل� ��وارط الهيكلية ل�ك��ل ال �ق��رى ،الي�ج��اد
ف��رص اك�ب��ر لبناء مستقبل لكل االزواج

الشابة .وايضا وجود اطر ثقافية رياضية
ت�ع�ل�ي�م�ي��ة م�ن�ه�ج�ي��ة وال م�ن�ه�ج�ي��ة جلميع
االط �ف��ال وال �ك��وادر ال�ش��اب��ة وامل�س�ن��ة التي
تفتقر إلط��ار يجمعها ف��ي ال��وق��ت احلالي،
بشكل مهني وموضوعي .خاصة مالعب
ك��رة ال�ق��دم ،واك�ي��د ليس فقط .فكل جانب
يجب احداث النهضة فيه للرقي بكل القرى
نحو االف�ض��ل .وال ننسى االكادمييني في
قرانا الذين يفتقرون إلطار يحتضنهم".

" نستنكر العنف "
بالنسبة للتخوفات الراهنة من آف��ة العنف
املتفشية في الوسط العربي ،وامكانية تفشيها
وتأثيرها على االنتخابات  ،قال زعبي " :
نحن نستنكر العنف بكل حاالته واشكاله،
هذا امل��رض السرطاني املتفشي في وسطنا
العربي ،اسبابه كثيرة ،اهمها لعدم رصد
ميزانيات كافية من كل السلطات واحلكومة
م ��ن اج ��ل احل ��د م ��ن ه ��ذا امل � ��رض .ال ميكن
تبرير م��ا ي�ح��دث ،رغ��م ان ع��دم وج��ود اطر
ثقافية وتوعية ورياضية في قرانا لألسف
اال ان هذا ال يعد مبررا للوضع الراهن .انا
رج��ل ق��ان��ون وبالنسبة ل��ي العنف ه��و خط
احمر ال تساهل فيه .احلمدلله قرانا تتحمل
املسؤولية وفيها الوعي الكافي واهل اخلير
الذين يجمحون كل ب��وادر العنف ،ومن هنا
انا اناشد كل املرشحني وكل اهل اخلير في
ق��ران��ا لالجتماع الق ��رار اخل �ط��وات الواعية
واملدروسة ملنع اي شكل من اشكال العنف،
ال اللفظي وال اي شكل منه ،ال على شبكات
التواصل وال في اي مكان يذكر .وكلي اميان
اننا نعيش في قرى عاشت انتخابات سابقة
وستعيش عرسنا االنتخابي القادم بشكل
حضاري وواع ".

" ابن لكل القرى "

ولكونه مرشحا لرئاسة مجلس اقليمي يضم
 4ق��رى ك��ان ل��ه ه��ذا التعليق " :ان��ا اب��ن كل
القرى ،تربيت على احترام وخدمة الصغير
والكبير  .بيتي كان مفتوحا للكل وسيبقى وانا
كلي ثقة ان محبة الناس وثقتها بصدق نواياي
هي اكبر برهان على ان��ي اب��ن واخ وصديق
ووالد كل ابناء قرانا ،ساعمل بشفافية مطلقة
وبأمانة عالية ومبخافة الله ع��ز وج��ل .هذه
ام��ان��ة وه ��ذا منصب ال مييزني ع��ن اي احد
اخ��ر غير كوني اخدمهم لنفسهم ورضاهم.
واعد كل ابناء القرى انهم سيشعرون بالفخر
كونهم اب�ن��اء ه��ذه ال�ق��رى وال�ب�س�ت��ان .فكلهم
ابنائي وكلهم امانة في عنقي".
بالنسبة ل�ل�اوض��اع ال��راه �ن��ة ف��ي مجالسنا
العربية علق زعبي قائال " :انا لست بقاض
ل �ك��ي اح �ك��م ع �ل��ى ن ��اس ل �ه��م ب ��اع ط��وي��ل في
املجالس احمللية ،ولكني اناشد كل من يخدم
اجلماهير باي منصب كان ،وخاصة رؤساء
امل�ج��ال��س ،ان يخدموا اهلهم واب�ن��اء بلداتهم
بإخالص وشفافية دون محسوبيات .والعمل
بضمير  .خدمة اجلماهير هي واجب وعلى كل
انسان ان ينظر الي منصب هو فيه على انه
امانة من الله وضعت بني يديه لكي يصونها
ويخدمها بإخالص".
وخلص زعبي للقول  " :اهنئ االمة العربية
واالس�لام�ي��ة ف��ي ك��ل م�ك��ان مبناسبة الشهر
الفضيل اعاده الله عليكم باخلير واليمن وعيد
فطر سعيد  ،داعيا الله عز وجل في هذه االيام
على اعطائنا القدرة على خدمة اجلماهير وان
يعم اخلير واالمن والسالمة على كل وسطنا
العربي .وان يقدرنا على ان نكون من صناع
التغيير واالص�ل�اح ف��ي ق��ران��ا ،وكلنا ثقة ان
التغييرات بإذن الله ستنجز" .

ماهر خليلية يعلن عن ترشحه لرئاسة مجلس يافة الناصرة

أعلن ماهر خليلية من قائمة وحدة يافة "ن "  ،في األيام األخيرة  ،عن ترشحه
لرئاسة مجلس يافة الناصرة .
أتوجه إليكم اليوم باسمي ماهر
"
:
البلدة
ألهالي
وقال خليلية في بيان وجهه
ّ
خليلية ،ابن يافة الناصرة  ،بلدي التي أغار على مصلحتها  ،والتي طاملا حلمت
برفع اسمها عالياً ،حبي وانتمائي لها هما الدافعان لعملي وطموحي دائما ً من
أجلها وفي خدمة اهلها .لقد كان لعملي خالل السنوات املاضية في املجلس
احمللي األثر الكبير في نفسي ،فقربي من الناس وآالمها  ،وقربي من الشارع
اليافاوي واحتياجات أبنائه ،يضعني في خانه العمل والتغيير وض��رورة
البحث عن حلول " .واض��اف خليلية في البيان  " :يافة الناصرة بحاجة
ملشروع جديد يعطيها فسحة من األمل  ،ويضع أمامه هدف توسيعها وفك
ويحسن من جودة احلياة فيها  ،ويطلق العنان
خنقتها ويفتح آفاق اقتصادها ،
ّ
لتطويرها  .هذا املشروع ليس مبعجزة وال يحتاج سوى نية ورغبة بتنفيذه ،
وإدارة تتابع وحتارب من أجل إزالة أي عقبة تقف أمامه ".
واردف خليلية  ":إمي��ا ًن��ا خالصا ً مني ومنكم أننا إذا وضعنا أمامنا هدف
تطوير ه��ذا البلد ستتحرك ماكنة العمل وستتجنّد كل ال�ق��درات والسواعد
اليافاوية لتحقيق هذا الهدف .وإميانًا خالصا ً مني ومنكم أن هذا البلد لكل
أهله ،وال ميكن أن نقبل بقاءه رهينة ألجندات حزبية ومزرعة خاصة ملنفعة
فئة على حساب مصلحة كل أهله.

محمد منصور يتوسط عددا من املشاركني باالجتماع
عقد التجمع الوطني الدميوقراطي في الطيرة  ،مؤخرا  ،اجتما ًعا واس ًعا لكوادر
وأع�ض��اء ال�ف��رع  ،وذل��ك إلق��رار قائمة املرشّ حني ف��ي االم��اك��ن األرب�ع��ة األول��ى
النتخابات البلدية القادمة  ،املزمع اج��راؤه��ا في نهاية شهر تشرين األول /
أكتوبر من العام احلالي .وش��ارك في االجتماع ك ّل من د .امطانس شحادة ،
األم�ين العام للتجمع  ،ويوسف طاطور نائب األم�ين العام  ،واحملامي رياض
اجلمال مر ّكز جلنة العمل البلدي في التجمع الوطني الدميوقراطي.
وقد مت في االجتماع اقرار قائمة املرشحني في األماكن األربع األولى  ،وهم:
في املوقع االول الصيدلي فخري مصاروة  ،وفي املوقع الثاني عضو البلدية
احلالي حسني سلطاني  ،وفي املوقع الرابع السجني األمني السابق متيم ناصر.
كما أقر االجتماع حتصني املكان الثالث المرأة  ،وهو بهذا يؤ ّكد " انفتاحه على
االطر النسائيّة  ،السياسية واالجتماعية في مدينة الطيرة  ،لتوسيع التحالف في
قائمة االنتخابات البلدية ،والحداث سابقة في املدينة من حيث مشاركة املرأة في
االنتخابات احملليّة " .يذكر أنه حضر في نهاية االجتماع املرشح لرئاسة بلدية
الطيرة محمد منصور  ،ووفد عن حتالف " كل الناس " بعد ان اقر االجتماع
دعمه في انتخابات الرئاسة  .وفي كلمته حيّا منصور احلضور وبارك انتخاب
قائمة العضوية  ،وقال أنّه " بعد وصوله لرئاسة البلدية سيعمل على ترميم ما
دمرته اإلدارة احلالية  ،حيث سيت ّم التعامل مع ملفات الفساد وهدر املال العام
واحملسوبية " .والتزم منصور بـ " العمل بأساليب إدارة مهنيّة شفافة جديدة
 ،ومن منطلقات وطنيّة عا ّمة يجمع عليها كل سكان الطيرة " .وشكر منصور
التجمع الوطني على دعمه في انتخابات الرئاسة  ،والتزم امام احلضور بـ "
احترام قرارات جلنة املتابعة واللجنة القطرية "  ،وقال ان " الوقت حان لتعود
الطيرة ملوقعها الطبيعي كبلدة وطنيّة قياد ّية في النضال العربي في الداخل ".

النائب العام يصدر تعليمات النهاء
التحقيقات اجلارية مع رؤساء سلطات
محلية قبل االنتخابات القادمة
ّ

من عماد غضبان مراسل صحيفة بانوراما

ماهر خليلية

جانب من احلضور في االجتماع

وألننا نؤمن م ًعا بضرورة التغيير ،أدعو كل فرد فيكم إلى مشاركتي في
صنع التغيير ،كبارا ً وصغاراً ،شيبا ً وشباباً ،رجاالً ونساء .وبعد التوكل
على الله ث ّم رضا الوالدين ..ث ّم بقناعتي بقدرتي على طرح وتنفيذ مشروع
جديد يضع مصلحة يافة وأبناءها أوالً ..أعلن ُّ
ترشحي لرئاسة مجلس
محلي يافة الناصرة في االنتخابات القادمة ".

أص��در ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام ل�ل��دول��ة ش��اي نيتسان،
املختصة ب��وج��وب انهاء
تعليماته للسلطات
ّ
التحقيقات اجلارية مع رؤساء سلطات محلية
ق�ب��ل االن�ت�خ��اب��ات للسلطات احمل�ل�يّ��ة ال�ق��ادم��ة
واملقررة لشهر اكتوبر  /تشرين األول القادم
 ،وذلك في أعقاب الكشف عن حتقيقات حول
فساد في ع ّدة سلطات محليّة .
شاي نيتسان  ،تصوير
معاجلة
تتم
"
بأن
وتتلخّ ص تعليمات نيتسان
Getty images
جميع امل�ل� ّف��ات املفتوحة ل��رؤس��اء السلطات
احمللية الذين مت التحقيق معهم  ،ومنهم مرمي فييربرغ من نتانيا  ،ودوف تسور
من ريشون لتسيون  ،ويسرائيل زينغير من رمات غان وغيرهم  ،وذلك قبل
الوصول لالنتخابات  ،من أجل منع تكرار حوادث اجبار رؤساء سلطات محلية
على االستقالة  ،بعد أن مت انتخابهم وق ّدمت ض ّدهم لوائح اتّهام  ،كما حصل مع
رئيس بلدية رمات هشارون السابق يتسحاق روخبرغر  ،ورئيس بلدية بات
يام شلومي حلياني  ،ورئيس بلد ّية نتسيرت عيليت شمعون غابسو " .

