13

9.2.2018

ال � � �ن � � ��ائ � � ��ب أك � � � � � ��رم ح� � � �س � � ��ون :

"م� �ط ��ال� �ب� �ت ��ي ب �ت �خ �ف �ي ��ف ال� �ع� �ق ��وب ��ة ع � ��ن ح � � ��زان ه ��دف� �ه ��ا ع� � ��دم ف� �ت ��ح امل � �ج � ��ال ل � �ض� ��رب ال� � �ن � ��واب ال � �ع � ��رب م �س �ت �ق �ب�ل�ا"
* ان� � � � ��ا أب� � � �ع � � ��د م� � � ��ا ي� � � �ك � � ��ون ع� � � ��ن دع� � � � ��م ت� � ��وج � � �ه� � ��ات ح � � � � � ��زان وارى أن� � � � ��ه م� � �ت� � �ط � ��رف ج� � � � ��دا وان� � � ��دف� � � ��اع� � � ��ي وم� � � � ��ن ال � � � � �ض� � � � ��روري زج� � � ��ره
من :زيدان خاليلة
أوضح النائب أكرم حسون من حزب " كلنا
" أنه مت تفسير خطوته بشأن تخفيف العقاب
الذي فرضته الكنيست على أورن حزان بشكل
سلبي  ،وغ�ي��ر صحيح ودون ال��رج��وع اليه
إلعطاء رد أو تفسير  ،وأض��اف  :أنا أكثر من
انتقد ح��زان ووق��ف ضد تفوهاته وتصرفاته
 ،وعمل على وض��ع حد لها  ،ولكني أرى أن
العقوبة الشديدة عليه اثر تفوهاته املرفوضة

واملدانة ضد النواب العرب واجلمهور العربي
 ،ليس لها عالقة باملرة مبا حصل  ،فانا أنظر الى
البعيد وأخشى أن يستغل هذا العقاب القاسي
ال��ذي لم يحدث مثله بتاريخ الكنيست سوى
مع النائبة حنني الزعبي قد يستغل كسابقة
ضد النواب العرب  ،واستعمال ما هو أشد منه
بكثير على تصرفات أو تفوهات من النواب
العرب قد ال تروق لليمني املتطرف  ،وبالتالي
ان ��زال عقوبات ش��دي��دة عليهم أس��وة بحزان

 ،اذ ستجد من يقول اذا قمنا مبعاقبة حزان
وهو من اليمني املتطرف بهذا الشكل فلماذا ال
نعاقب غيره بأشد من ذلك  ،ووفق اجتهادي
ارتأيت أن تخفيف العقوبة سيخفض بالتالي
أي عقوبة متوقعة على النواب العرب  ،ولكني
أبعد ما يكون عن دعم توجهات حزان وارى أنه
متطرف جدا واندفاعي ومن الضروري زجره
 ،ولكن الى حد ال يعطي ذريعة لتطبيق سابقته
على اآلخرين .

مصعب دخ��ان :أن��ا مرشح اجلبهة
ل��رئ��اس��ة ب �ل��دي��ة ال �ن ��اص ��رة ح�ت��ى
ال �ن �ه��اي��ة وأن� ��ا امل ��رش ��ح ال�ت��واف�ق��ي

مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
قال مرشح اجلبهة لرئاسة بلدية الناصرة مصعب دخان إن
"اجلبهة متر االن في مرحلة ترتيب االمور الداخلية لالنطالق
بحملة انتخابية مدروسة وواض�ح��ة" ،مؤكدا أن��ه "خالل
االسبوعني املقبلني ستظهر االمور في الشارع".
وحول سؤال ما اذا كان سيكون املرشح لرئاسة البلدية حتى
النهاية أم أنه سيتنازل لصالح مرشح توافقي رد بالقول" :أنا
مرشح اجلبهة لرئاسة بلدية الناصرة في  31-10واجلبهة
تسعى إلجناح مرشحها بكل قوة ومند ايدينا للتعاون مع
كل من يضع مصلحة املدينة امامه ،وسنبحث شكل التعاون
وطريقته الحقا مع االوساط املعنية بالتعاون".
و ح ��ول تصريح سكرتير ع��ام اجلبهة منصور دهامشة
لتلفزيون العرب أنه يصر على أن يكون مرشح الرئاسة في
الناصرة توافقيا رد بالقول" :باستطاعة منصور دهامشة
أن يقول ما يشاء ،اجلبهة اختارت مرشحها لرئاسة بلدية
الناصرة ،وإذا سيتم احلديث عن مرشح توافقي الحقا فقد
يكون مرشح اجلبهة مصعب دخان هو املرشح التوافقي".
ونفى دخان خوض اجلبهة مفاوضات مع مرشحني لرئاسة
البلدية وقال" :جبهة الناصرة ال تخوض مفاوضات مع احد
وأنا سأكون حتى النهاية املرشح لرئاسة البلدية ونسعى بأن
اكون املرشح التوافقي".
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