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م�����ن: م���ن���ى ع����رم����وش- 
العرب  م��وق��ع  م��راس��ل��ة 

وصحيفة كل العرب
وج�����ه ن�����دمي ع����راق����ي من 
س���ك���ان م���دي���ن���ة ال��ط��ي��رة 
الدارة  الذع����ة  ان���ت���ق���ادات 
الثانوية  وادارة  البلدية 
قاسم،  ابراهيم  اسم  على 
وذل���ك "ل��ع��دم ق��ب��ول ابنه 
العاشر  ل��ل��ص��ف  ج��م��ي��ل 
ألسباب غير واضحة حتى 

اآلن"، على حد قوله.
القضية  هذه  أعقاب  وفي 
تطورت يوم أمس نقاشات 
املدرسة  بناية  أم��ام  ح��ادة 
ال��ط��ال��ب وادارة  أه���ل  ب��ن 
تدخلت  وق����د  امل����درس����ة، 
ملنع  القضية  في  الشرطة 
ل��ي��س��ت في  ت���ط���ورات  أي 

مكانها.

العرب  ملوقع  حديث  وفي 
مع  ال��ع��رب  ك��ل  وصحيفة 
الطالب،  ندمي عراقي والد 
 5.6.2016 "ي���وم  ق���ال: 
في  إب��ن��ي  بتسجيل  ق��م��ت 
املدرسة الثانوية على إسم 
إبراهيم قاسم، وقد دفعت 
مقابل  شيقل   200 مبلغ 
وكان  التسجيل،  رس���وم 
لكن   ،130 تسلسله  رق��م 
ادارة  الشديد  األسف  مع 
ادخاله،  رفضت  املدرسة 
معه  تعاملوا  أنهم  لدرجة 
ومت  مقبولة  غير  بصورة 
تتوفر  ال  أن��ه  بحجة  دفعه 
ل���دي���ه���م أم����اك����ن أخ�����رى، 
مبستوى  حتججوا  كذلك 
حت��ص��ي��ل��ه، م���ع ال��ع��ل��م أن 
ه���ن���ال���ك ط������اب آخ���ري���ن 
املشكلة  ن��ف��س  واج����ه����وا 

أي  ب��دون  قبولهم  لكن مت 
تشويشات".

أع���رف  اض������اف: "ال  ث���م 
هذه  مثل  اتخاذ  يتم  كيف 
اخل����ط����وات ب���ح���ق اب���ن���ي، 
يحق  الطلبة  أو  فالطالب 
التي  املدرسة  اختيار  لهم 
يرغبون الدراسة فيها، كما 
انتهاء  أن إبني سجل قبل 
لكن  ال��ت��س��ج��ي��ل،  م���وع���د 
جميع احمل��اوالت الدخاله 

املدرسة لم جتد نفعا".
وم����ض����ى وه�������و ي����ق����ول: 
"ل��أس��ف ال��س��ي��اس��ة في 
مدارسنا  دخ��ل��ت  ال��ب��ل��دة 
ون����ل����م����س ب�������أن ه���ن���ال���ك 
مبستقبل  ي���ت���اع���ب  م����ن 
من  رأسها  وعلى  ابنائنا، 
ادارة  منصب  في  يجلس 
يتعاملون  حيث  البلدية، 

ندمي عراقي من الطيرة: رفضوا إبني في مدرسة ابراهيم قاسم من منطلقات سياسية
*رئيس بلدية الطيرة احملامي مأمون عبد احلي: لألسف والد الطالب تعامل معي ومع ادارة املدرسة بأسلوب غير الئق ويجب أن يكون حتصيل الطالب 

املتقدمني للمدرسة مناسب *كمال عطيلة: مفتش املدرسة يقوم مبعاجلة املوضوع مع ادارة املدرسة كي يتمكن الطالب من التعلم في املدرسة
بناء  القضايا  معاجلة  في 
سياسية  م���واق���ف  ع��ل��ى 
يدفعون  والطاب هم من 
شخصيا  ان���ا  ذل����ك.  ث��م��ن 
قدمت شكوى في الشرطة 
ضد هذا التعامل وسأرفع 
دعوى قضائية ملا نتعرض 
ستظهر  النهاية  وف��ي  ل��ه، 
اجلميع،  أم�����ام  احل��ق��ي��ق��ة 
السياسة  ابعاد  واالفضل 
ع��ن م��دارس��ن��ا ك��ي تكون 
سليمة ونظيفة وبدون اية 
احلال  بقي  وإذا  شوائب، 
نرى  فسوف  ه��و  م��ا  على 

نتائج وخيمة".
تعقيب بلدية الطيرة

وعقب رئيس بلدية الطيرة 
احملامي مأمون عبد احلي 
وق�������ال: "ل����أس����ف وال����د 
ومع  معي  تعامل  الطالب 

بأسلوب غير الئق، يجب  املدرسة  ادارة 
املتقدمن  ال���ط���اب  حت��ص��ي��ل  ي��ك��ون  أن 
عمليا  اخلطوات  هذه  مناسبًا،  للمدرسة 
جاءت بالتعاون مع ادارة البلدية ووزارة 
وعلى  اخ��رى،  تربوية  وجهات  امل��ع��ارف 
كل االحوال سأفحص قضية الطالب مرة 

اخرى حتى نتأكد من أننا لم نظلمه".

عطيلة:مفتش املدرسة يقوم مبعاجلة 
املوضوع

املعارف  وزارة  بلسان  ال��ن��اط��ق  وع��ق��ب 
للوسط غير اليهودي كمال عطيلة قائا: 
"مفتش املدرسة يقوم مبعاجلة املوضوع 
مع ادارة املدرسة كي يتمكن الطالب من 

التعلم في املدرسة"
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