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العطاونة يضع استقالته على طاولة رئيس الكنيست بحضور سكرتير واعضاء اجلبهة
النائب املستقيل يوسف العطاونة" :أطالب بعدم الوقوع في شراك التحريض ومحاوالت تزييف احلقائق"
*وائل يونس" :ال أريد اخلوض في املوضوع عبر وسائل االعالم قبل اجتماع قيادة احلركة التي ستتخذ القرار"
* مصدر في العربية للتغيير" :احلركة ستتخذ القرار بشأن وائل يونس بعد اجتماعها الوشيك"

من :محاسن ناصر
ق��دم أم��س األول االرب�ع��اء النائب يوسف العطاونة
م��ن اجلبهة استقالته م��ن عضوية الكنيست وذل��ك
إلت��اح��ة االس�ت�م��رار ف��ي تنفيذ اتفاقية ال�ت�ن��اوب في
القائمة املشتركة ،حيث سيحل مكانه وائل يونس من
احلركة العربية للتغيير .هذا وكان العطاونة قد أعلن
عن استقالته رسميًا خ�لال املؤمتر الصحفي الذي
عقدته اجلبهة في الناصرة ،االسبوع املاضي ،إلعالن
التفاهمات التي توصلت اليها القائمة املشتركة بشأن
قضية التناوب .وقال العطاونة في حينها" :سأتنازل
وسنتنازل في اجلبهة عن حق كامل متكامل وشرعي
م��ن أج��ل املصلحة ال��وط�ن�ي��ة" .وج ��اءت تصريحات
العطاونة هذه في املؤمتر الصحفي الذي عقدته اجلبهة
الدميقراطية للسالم واملساواة ،في مقرها في مدينة
الناصرة ،إلعالن التفاهمات التي توصلت اليها القائمة
املشتركة بشأن قضية التناوب.
وأثنى النائب د .يوسف جبارين على عمل العطاونة
خ�ل�ال االش� �ه ��ر األخ� �ي ��رة ف ��ي ال�ك�ن�ي�س��ت ق��ائ�ل�ا إن
"العطاونة استطاع بفترة قصيرة متابعة العديد من
القضايا الهامة ،وخاصة الهلنا في النقب" ،مضي ًفا
أن "أداءه البرملاني كان مميّزًا ولقي اصداء ايجابية
في الكنيست وخارجها".
وجاء في بيان اجلبهة" :ق ّدم النائب يوسف العطاونة
(اجلبهة) استقالته من الكنيست لرئيس الكنيست
يولي إدلشتاين ،وكان برفقته سكرتير اجلبهة منصور

وائل يونس
دهامشة ونواب اجلبهة في الكنيست أمين عودة ،عايدة
توما ،دوف حنني ود .يوسف جبارين ،واملساعدين
البرملانيني رفيق بكري ومجدي أبو طريف .إدلشتاين
في كلمته أثنى على دور العطاونة وقال ،بالرغم من
الفترة القصيرة نسبيا لوجوده في الكنيست ،إال أنه
برز كبرملاني ناجح وكممثل ملجتمعه.
النائب العطاونة أكد أنه كان يود خدمة شعبه ومجتمعه
أكثر من خالل البرملان ،ولكنه سيواصل ممارسته لهذا
العطاء كما كان في السابق من خالل جبهته في النقب،
ومن خالل عمله كمدير لقسم املعارف في بلدية حورة
وفي جلنة التوجيه العليا لعرب النقب".
واضاف البيان" :أما بخصوص خلفية االستقالة فقال
العطاونة أنه قال قبل دخوله الكنيست وكررها مرارا
أن دخوله للكنيست أو اخلروج منها منوط بقرارات
هيئات اجلبهة ،وانتهاء عملي في الكنيست ليس أكثر

خالل تقدمي االستقالة لرئيس الكنيست يولي إدلشتاين
من انتقالي من موقعي النضالي اجلبهوي في الكنيست
إلى أهلي في النقب وخاصة من خالل جلنة التوجيه
العليا لعرب النقب .وشكر النائب العطاونة أكثر من
 400ألف ناخب دعم املشتركة وأوصلوه باستحقاق
إلى الكنيست ،ويطالبهم بعدم الوقوع في شراك الذين
يح ِّرضون ويحاولون تزييف احلقائق".
وقال مصدر في احلركة العربية للتغيير إن احلركة
ستعقد اجتماعا غدا ً السبت او االحد وستتخذ القرار
بشأن املرشح وائل يونس الذي من املفروض ان يدخل

الكنيست ب��دال من العطاونة .وف��ي اتصال مع وائل
يونس رفض االدالء بتصريحات صحفية وقال إنه
"ال يريد اخلوض في املوضوع عبر وسائل االعالم
قبل اجتماع قيادة احلركة التي ستتخذ القرار".
ورفض قياديو اجلبهة احلديث عن مصير وائل يونس
ال��ذي يأتي في الترتيب بعد العطاونة ،حيث يطالب
التجمع الوطني بسحب ترشيح يونس كي يتسنى
للمربية نفني ابو رحمون دخول الكنيست وهكذا حتل
معضلة التناوب التي استغرقت اكثر من ستة اشهر.

التجمع يعلن عن خوض االنتخابات لرئاسة وعضوية
مجلس كفركنا وواصل طه أقوى املرشحني
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
أعلن التجمع الوطني الدميقراطي في كفركنا عزمه خوض االنتخابات احمللية
للرئاسة والعضوية لكن دون تسمية الشخص الذي سيكون مرشحا للرئاسة،
وجاء من التجمع أنه "سيخوض االنتخابات بكل قوة من اجل احداث التغيير
املرجو في البلدة ،ودعا كافة احلركات واألحزاب والهيئات الفاعلة على الساحة

لتشكيل قائمة واحدة تكون قادرة على حتقيق النجاح الذي يطمح اليه املواطن
الكناوي" .وعلم موقع العرب أن عضو الكنيست السابق ورئيس املجلس احمللي
االسبق واص��ل طه اق��وى املرشحني لقيادة التجمع ،وأن احل��زب لن يستعجل
االعالن رسميا عن إسم املرشح للرئاسة الن هناك مشاورات مكثفة مع القوائم
والهيئات الفاعلة على الساحة الكناوية ،وبعد التنسيق مع هذه القوى سيتم
االعالن عن اسم املرشح للرئاسة.

واصل طه

