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باسم  امل��ت��ح��ّدث��ة  ع��ّم��م��ت 
الّسمري  ل��وب��ا  ال��ش��رط��ة 
بياًنا وصلت عنه نسخة 
إل��������ى م�����وق�����ع ال����ع����رب 
وصحيفة كل العرب جاء 
"استمراًرا  يلي:  ما  فيه 
من  الشرطة  لتحقيقات 
حتقيقاتها  ط��اق��م  خ��ال 
اخلاص الذي كان قد أوعز 
بتشكيلة مفّوض الشرطة 
العام الفريق الّركن روني 
الشيخ، بخصوص موجة 

اجتاحت  ال��ت��ي  احل��رائ��ق 
الباد  ف��ي  شتّى  مناطق 
خال فترة االيام االخيرة، 
يشار إلى أّنه، مّت اعتقال 
بالضلوع  مشتبًها   23
م��ا ب��ن ش��ب��ه��ات إض���رام 
والتحريض  احل����رائ����ق 
بحسب  اضرامها"  على 

الشرطة. 
وأضافت الّسمري: "هذا 
وللعلم، منذ بداية موجة 
احل��رائ��ق ه��ذه في الباد 

مجمل  م��ع  التحقيق  مّت 
مشتبًها   30 م���ن  اك��ث��ر 
بالضلوع ما بن إضرام 
والتحريض  احل����رائ����ق 
ع���ل���ى إض����رام����ه����ا، ه���ذا 
وسعيا  احل��ال  وبطبيعة 
وراء احلفاظ على سامة 
ت  لتحقيقا ا ت  ي���ا م���ج���ر
ال ميكننا  أّن��ه  إل��ى  نشير 
التطرق  املرحلة  هذه  في 
التفاصيل  م���ن  أي  إل���ى 

األخرى ذات العاقة".

 - ال��ع��رب"  "ك��ل  مكاتب 
الناصرة

االطفاء  سلطة  ت��ص��وي��ر 
واالنقاذ

أف������اد امل���ت���ح���دث وامل���رك���ز 
العربي في سلطة  لاعام 
كايد  واالن�����ق�����اذ  االط����ف����اء 
ظ��اه��ر ب���أّن���ه: "ح��ل��ق��ت 21 
ط��ائ��رة أج��ن��ب��ي��ة ف��ي سماء 
إخماد  على  للعمل  ال��ب��اد، 
احل�������رائ�������ق وال����س����ي����ط����رة 
طائرة  بينها  وم���ن  عليها 
االمريكية،  السوبرتانكر 
االضخم في العالم إلخماد 
وال��ت��ي تستطيع  احل��رائ��ق، 
75 ط���ن م���ن امل����واد  ح��م��ل 
املخمدة للنيران، وتستطيع 
ارتفاع  امل���واد ع��ن  اس��ق��اط 
70 متًرا والعمل ل�8 ساعات 

العالم في  األضخم  الطائرة  السوبرتانكر  بضمنها  البالد  في  عملت  أجنبية  طائرة   21

وقد  الليل،  خال  العمل  وايضا  متواصلة 
بدأت طائرة السوبر تانكر العمل في نهاية 

األسبوع املاضي".
التي  ال�����ّدول  "إّن  ظ��اه��ر:  ك��اي��د  وأض����اف 
وفرنسا  واسبانيا  رومانيا  ه��ي  ش��ارك��ت 

وتركيا  وام���ري���ك���ا  وك���روات���ي���ا  وروس���ي���ا 
واوكرانيا  وقبرص  وايطاليا  واذربيجان 

واليونان". 
واضاف ظاهر : "طواقم االطفاء واالنقاذ 
مت��ك��ن��ت م���ن إخ���م���اد احل���ري���ق ف���ي نتاف 

ومحيطها بعد اشتعال النيران منذ الثاثاء 
إلى  السبت( وأدى احلريق  املاضي )حتى 
اشتعال دومن��ات من األراض��ي واحراش، 
وسمح  ومطعم.  املنازل  من  عدد  وتضرر 
لسكان املكان بالعودة إلى منازلهم. أّما في 

حلميش فقد متكنت طواقم االطفاء واالنقاذ 
ال��ط��ائ��رات م��ن اخ��م��اد واحتواء  مب��س��ان��دة 
احلريق الذي ادى إلى اضرار جسيمه في 
املنطقة وعملت في املكان العديد من الطواقم 

الخماد نهائي لبعض نقاط احلريق".

منذ  مشتبًها   30 نحو  مع  التحقيق 
د لبال ا في  ئق  ا حلر ا جة  مو ية  ا بد

إتهام علي محاجنة بإضرام النيران عمًدا في أم الفحم

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

أص������در ال���ت���ج���م���ع ال��وط��ن��ي 
الدميقراطي بيان إلى وسائل 
ف��ي��ه: "يدين  اإلع�����ام، ج���اء 
التجمع الوطني الدميقراطي 
املسعورة  التحريض  حملة 
التي  شعبنا،  جماهير  على 
ي���ق���وده���ا رئ���ي���س ال�������وزراء 
نتنياهو  بنيامن  اإلسرائيلي 
ويشارك فيها وزراء ونواب 
وص��ح��ف��ي��ن وك���ت���اب، حيث 
ي���ج���ري اس���ت���غ���ال احل���ال���ة 
العصيبة، التي متر بها الباد 
جّراء احلرائق الهائلة في كل 

املناطق".
وأش���������ار ال����ب����ي����ان إل������ى أن 
اشعال  الى  نتنياهو  "جل��وء 
العنصرية  األح����ق����اد  ن�����ار 
ع��ل��ى ال���ع���رب ل��ي��س ج���دي���ًدا، 
ونهج  لنهجه  اس��ت��م��رار  ب��ل 
ح��ك��وم��ت��ه ح��ي��ث ظ��ه��ر ذلك 
عنصرية  قوانن  مترير  في 
اإلبعاد  قانون  مثل  وفاشية 

التجمع يستهجن مشاركة الدفاع املدني الفلسطيني في اطفاء حرائق حيفا وغطاس يلتقط الصور معهم

احلكومي  القرار  ومؤخًرا  املقاطعة  وقانون 
الرسمي، الذي مينع رفع اآلذان عبر مكبرات 
احلالية  واليته  في  نتنياهو  وك��ان  ال��ص��وت. 
حريًصا على أن ال مير أسبوع دون أن ينفلت 
في حتريض عنصري على العرب، وذلك ألنه 
انتهازي  وألن��ه  اواًل  النخاع  حتى  عنصري 
ويرغب في كسب شعبية رخيصة في الشارع 
اإلسرائيلي، الذي يتجه باستمرار نحو مزيد 
من العداء لكل ما هو عربي. وحاول نتنياهو 
هذه املرة ان يستثمر التحريض خلدمة اهداف 
اضافية ومنها صرف األنظار عن التقصير في 
ذلك  من  واكثر  احلرائق،  ملواجهة  التحضير 
تخفيف االهتمام بالتحقيقات اجلارية بشأنه، 

والتي قد تؤدي الى دعوته للتحقيق قريبًا".
وحملة  التحريض  "ج��اء  البيان:  ف��ي  وج��اء 

و  احلرائق"  "انتفاضة  بذريعة  االعتقاالت 
الساسة  ان��ب��رى  احل��رائ��ق"، حيث  "إره���اب 
أي  العربية، وقبل  الشؤون  في  واملختصون 
فحص أو حتقيق أو محاكمة أو إدانة، بإطاق 
تهم احلرق املتعمد وباإلشارة بأصابع االتهام 
وليست  عنصريتهم،  وك��ان��ت  ال��ع��رب،  ال���ى 
الوقائع على األرض، هي دليلهم ودالئلهم".

وأك����د ال��ب��ي��ان: "ل��ق��د ادع����ى ب��ع��ض الساسة 
التربية  وزي���ر  بينهم  وم���ن  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ن، 
الباد  بأن من يحب  بينيت،  نفتالي  والتعليم 
الى  بعضهم  وذه���ب  ف��ي��ه��ا.  ال��ن��ار  يشعل  ال 
ك���ام اك��ث��ر ص��راح��ة ب��أن��ه��م ي��ح��ب��ون الباد 
وعليه  األصلين،  الباد  اهل  نحن  منّا،  اكثر 
على  نشّدد  وإذ  فيها.  النار  بإشعال  اتهمونا 
ان هذا الكام هو مزيج من الكذب والوقاحة 

خّرب  ال��ذي  أن  على  نؤّكد  فإننا  والتضليل، 
الباد، وهدم مئات البلدات الفلسطينية وزرع 
والغريب  االحتراق  سريع  الصنوبر،  غابات 
عن الباد، فوقها، والذي أقتلع مئات اآلالف 
املباني  ع��ش��رات آالف  األش��ج��ار وه���دم  م��ن 
هو  البولدوزري،  وبالهدم  اجلوي  بالقصف 
حكومة اسرائيل وجيش اسرائيل واملنظمات 
نشعر،  وإذ  اش��ك��ال��ه��ا.  ب��ك��اف��ة  ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة 
املشتعلة،  الغابات  على  باأللم  اجلميع،  كما 
فإننا ال ننسى للحظة أن حتت الغابات قرى 

مهّجرة".
وأضاف البيان: "شاركت قوات الدفاع املدني 
الفلسطيني في عملية اطفاء احلرائق وجرى 
"اجليران"  أن  على  اس��رائ��ي��ل  ف��ي  احل��دي��ث 
يساعدون. ال بد من التنويه أن هذه اخلطوة، 

تندرج  فهي  انسانية،  لفتة  كانت  لو  وحتى 
يجري  حيث  االح��ت��ال،  مع  التنسيق  ضمن 
بن  العاقات  أن  على  للترويج  استثمارها 
طبيعية  اإلح���ت���ال  حت���ت  وال����واق����ع  احمل���ت���ل 

وتنسيقية".
نعبر  "وإذ  ب��ال��ق��ول:  التجمع  ب��ي��ان  واخ��ت��ت��م 
وذلك  نهائيًا،  النيران  تخمد  أن  عن  أملنا  عن 
من  نحذر  فإننا  عليها،  السيطرة  احكام  بعد 
نتنياهو  اشعلها  التي  العنصرية  ن��ي��ران  أن 
ومشاربهم،  اشكالهم  بكافة  والعنصريون 
لن تهدأ ولن تخبو بسهولة. لذا علينا أن نوحد 
محليًا  مضادة  حملة  في  وننطلق  الصفوف 
وعامليًا للتصدي للعنصرية املستشرية، التي 
لصب  مناسبة  او  حدث  أي  استغال  يجري 

الزيت على لهيبها املشتعل".

باسل غطاس مع طاقم الدفاع املدني الفلسطيني في حيفا

من: سليمان حلبي- مراسل موقع 
العرب وصحيفة كل العرب

أمس  "قدمت  انها  النيابة  أف��ادت 
املركزية  ل��ل��م��ح��ك��م��ة  اخل���م���ي���س،  
علي  ضم  اتهام  الئحة  حيفا،  في 
تتهمه   ، ال��ف��ح��م  أم  م��ن  م��ح��اج��ن��ة 
ال��ن��ي��ران ع��م��دا في  ب��إض��رام  فيها 
ث��اث��ة م��واق��ع ف��ي امل��دي��ن��ة" وفقا 
يوم  "ف��ي  ال��ب��ي��ان:  ول��ف��ت  للبيان. 
25.11.2016 او قرابة ذلك، قرر 
املتهم إضرام النيران مبحاذاة مباٍن 
وبيوت سكنية في حي الظهر في 
لذلك  يلزم  مب��ا  وتسلح  الفحم  أم 

وخرج من منزله، وقرابة الساعة 
احلي  مدخل  ال��ى  وص��ل   08:30
أن  إال  ب��ال��ورود،  النيران  وأشعل 
ال��ن��ي��ران ام��ت��دت وأح��رق��ت حرًشا 
م���ج���اوًرا وال����ذي أخ��م��دت��ه سلطة 

االطفاء واالنقاذ" وفقا للبيان.
الى  ع��اد  ذل��ك  "بعد  البيان:  ولفت 
م��ن��زل��ه ث��م خ���رج م��ج��ددا وأشعل 
ال��ن��ي��ران ق���رب م��ن��ازل ف��ي احلي، 
مكان  م���ن  م���ت���ًرا   250 ب��ع��د  ع��ل��ى 
الذي  ال��وق��ت  ف��ي  األول،  احل��ري��ق 
كان فيه مواطنون داخل منازلهم 
وأحرقت  ال��ن��ي��ران  ام���ت���دت  ف��ي��م��ا 

االطفاء  ح��رًش��ا وه��رع��ت ط��واق��م 
وأخلت املنزل من السكان واخمدت 

احلريق" بحسب البيان.
ساعة  مرور  "بعد  البيان:  وشدد 
ال��ث��ان��ي، وع��ل��ى بعد  على احل��ري��ق 
ومبحاذاة  م��ن��ه،  م��ت��ر   400 ن��ح��و 
النيران في  أخ��رى، أضرم  منازل 
اشتعال  عن  أسفر  ما  ثالث  موقع 
النيران وحرق عدد من األشجار. 
ونتيجة ألفعال املتهم أحرق حرش 
ودخل  تقريبا  دومن   2 مبساحة 
الدخان امللوث الى عدد من البيوت 

املجاورة" وفقا لائحة االتهام.


