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من: محاسن ناصر - مراسل 
كل  وصحيفة  ال��ع��رب  م��وق��ع 

العرب 
ب���أع���م���ال رئيس  ال���ق���ائ���م  ع���بّ���ر 
عن  زع��ي��ر  ن��ه��اد  شعب  مجلس 
إستيائه من "ما بدر من مدير 
البلدة  ف��ي  ال��ث��ان��وي��ة  امل��درس��ة 
زعير  ق�����ال  ح���ي���ث  جت����اه����ه"، 
ملراسل موقع العرب وصحيفة 
ك����ل ال���ع���رب:"ح���ض���رن���ا إل���ى 
اليوم  ف��ي  ال��ث��ان��وي��ة  امل���درس���ة 
االول من السنة الدراسية، يوم 
اخلميس الفائت، لنبارك للطالب 
التعليمي بالعودة الى  والطاقم 
القائم  الدراسة بصفتي  مقاعد 
ب��أع��م��ال رئ��ي��س امل��ج��ل��س لكن 
فاعور  م���روان  امل��درس��ة  مدير 
دون  املدرسة  من  بطردي  قام 

سبب!"، على حّد تعبيره. 
ملراسلنا:"ما  زع��ي��ر  وأض���اف 
ق����ام ب���ه م���دي���ر امل����درس����ة غير 

ليست  ف���امل���درس���ة  أخ����الق����ي، 
ع��زب��ت��ه اخل��اص��ة، ب��ل ه��ي لكل 
اهالي وطالب شعب، وبصفتي 
قائم باألعمال يحق لي دخولها 
واالط�������الع ع��ل��ي��ه��ا وامل���ب���ارك���ة 
بافتتاح  وامل��ع��ل��م��ن  ل��ل��ط��الب 
ال��س��ن��ة ال��دراس��ي��ة اجل��دي��دة".
وع���ن م��ا ح���دث أض����اف زعير 
أنا  التفاصيل:"قمنا  س����ارًدا 
املجلس  اع����ض����اء  م����ن  وع������دد 
واملقربن بزيارة ملدارس القرية 
سير  على  واالط��الع  للمباركة 
وافتتاح السنة الدراسية، وعند 
دخولنا الى مكتب مدير املدرسة 
بتصرف  ف��وج��ئ��ت  ال��ث��ان��وي��ة 
املدير بادعاءات مختلفة ضدي 
املدرسة  مب���غ���ادرة  وط��ال��ب��ن��ي 

فوًرا"، بحسب أقوال زعير. 
وأض�������اف ال���ق���ائ���م ب���األع���م���ال 
رئيس  ب���إع���الم  ق��ائ��اًل:"ق��م��ت 
املجلس وأعضاء املجلس باألمر، 

وعقدنا يوم السبت جلسة طارئة 
لبحث ما حدث ومّت اتخاذ قرار 
بإرسال رسالة احتجاجية ملدير 
باالعتذار  ومطالبته  امل��درس��ة 
شخصيًا  وان�����ا  ح���ص���ل،  ع��م��ا 
الشخصي  احمل����ام����ي  وك���ل���ت 
واحتفظ  املوضوع  ملتابعة  بي 
ب��ح��ق��ي ب��ت��ق��دمي ش���ك���وى ضد 
والتعليم  التربية  لوزارة  املدير 
وللمحكمة باإلهانة"، كما قال.
من جهته، فإّن رّد مدير املدرسة 
من  جاء  فاعور،  مروان  املربي 
ل��وزارة  الرسمي  الناطق  قبل 
غير  للوسط  والتعليم  التربية 
والذي  عطيلة،  كمال  اليهودي، 
أفادنا أّن "مدير املدرسة مروان 
وتفصيال  جملة  ينفي  ف��اع��ور 
نهاد  باإلعمال  القائم  ادع��اءات 
االدع�����اءات  أّن   وأّك�����د  زع���ي���ر، 
املذكورة ال اساس لها وعارية 

عن الصحة"، بحسب عطيلة.

مكاتب "كل العرب"  الناصرة
الشرطة  باسم  املتحّدثة  عّممت 
وصلت  بيان  في  الّسمري  لوبا 
العرب  م��وق��ع  إل���ى  نسخة  ع��ن��ه 
فيه  ج��اء  ال��ع��رب  ك��ل  وصحيفة 
ما يلي: "قام مشتبه )21 عاما( 
باالعتداء على افراد الطاقم الطبي  
هروفيه،  أس��اف  مستشفى  في 
ومبا شمل حارس أمن ومضمد 

ك���ان���ا ب���ال���ق���رب م���ن���ه ي���ح���اوالن 
ل��وع��ك��ة صحيّة  أول���يًّ���ا  اس��ع��اف��ه 
للعالج في  ب��ه، ووص��ول��ه  أملّ���ت 

املستشفى" بحسب الشرطة.
وأض�����اف�����ت ال����ّس����م����ري: "ه����ذا 
وهرعت قّوات الشرطة إلى املكان 
وتبّن أّنه من سكان الّرملة وأّنه 
على ما يبدو حتت تأثير الثمالة 
والطعن  بالّذبح  هّدد  أّنه  وحتّى 

افراد  من  متطوع  على  واعتدى 
برفقة  كان  الذي  الشرطة  طاقم 
زمالئه ملعاجلة احلاصل وبحيث 
متديد  م��ع  امل��ش��ت��ب��ه  اع��ت��ق��ال  مّت 
املاضي  السبت  م��س��اء   اعتقاله 
بريشون  ال��ص��ل��ح  محكمة  ف��ي 
اي��ام على   4 لتسيون وذل��ك ملدة 
كما  اجل��اري��ة"  التحقيقات  ذم��ة 

ورد في بيان الشرطة. 

القائم بأعمال رئيس مجلس شعب  نهاد زعير : 
مدير الثانوية طردني من املدرسة

*الناطق الرسمي لوزارة التربية والتعليم للوسط غير اليهودي - كمال عطيلة: 
"مدير املدرسة مروان فاعور ينفي جملة وتفصيال ادعاءات القائم باإلعمال نهاد 

زعير، وأّكد أّن  االدعاءات املذكورة ال اساس لها وعارية عن الصحة"

اعتقال مشتبه من الرملة اعتدى على طاقم 
مستشفى أساف هروفيه وهو ثمل

نهاد زعير - القائم بأعمال رئيس مجلس شعب مدير املدرسة مروان فاعور

الناطقة  السمري  لوبا  عممت 
وصلت  بيانا،  الشرطة  بلسان 
جاء  العرب،  ملوقع  نسخة  عنه 
اخ��ط��ار في  اس��ت��الم  فيه: "مت 
مفاده  األرب����ع����اء،  ال���ش���رط���ة  
شبهات بسرقة سفينة جتارية 
مرسى  م��ن  صغيرة  سياحية 
ش���اط���ئ ال���ب���ح���ر ف����ي إي�����الت، 
"يخت الفردوس" مع معاينة 

األردن، حيث  إبحارها الجتاه 
القوات  ق��ب��ل  م��ن  توقيفها  مت 
مع  وإعادتها  االردنية  األمنية 
تسليم سائقها املشتبه للجانب 

اإلسرائيلي". 
وأض����اف ال��ب��ي��ان: "ه���ذا ومع 
الشرطة  لدى  املشتبه  استالم 
ان���ه يبلغ  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، ت��ب��ن 
ع��اًم��ا وه��و من   35 العمر  م��ن 

قد  ك��ان  حيث  الطيبة،  س��ك��ان 
وص���ل م��رس��ى ال��س��ف��ن وعلى 
م��ا ي��ب��دو ق��ط��ع ح��ب��ال املرساة 
وباشر باالبحار باجتاه اجلانب 
هناك  ض��ب��ط��ه  ومت  االردن������ي، 
من قبل قوات االمن االردنية، 
وكذلك تبن ان حريق نشب في 
السفينة وتوسع خالل اقترافه 

ما نسب اليه من شبهات".

اعتقال مشتبه من الطيبة بشبهة سرقة 
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 ���� �������� ������ �� ����� ����� ��� ���� ����� ����� ���� ����� �����.1.1
 ����� ��� ��� ��� �� ��������� ������� ������ �� ("������") (����� ����) �����
.("��������" �� "�������") ����� ������ ������� ������� ��� ������� ��  (����� ����)

 ��� ������ ������ ���� ������ ���� ������� ������� ���� ���� ����� �����.1.2
 ��� 2017-2016 �������� ����� �� ������ �� ���� ��������  ������� �� �������
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:������� ����� ���� ���� ������� ���� ��� ����� ����� ���� ������
.(������ ���� �� ���� ���� �� ����� :����� ) ����� ���� �� ����� ����.2.1

.2015-2016 ��� ������� �� ������� ������ ����� ��.2.2
 200 ��� ��� ����� ��� �������� ����� ���� ������� ������ ����� ��� ������.2.3

.���� ��� ���� ����
 ������� ���� 10 ���� ��� ��� ���� ��� ���� ������� ������ ����� ��� ����2.4

 ������ ������ ��� ����� ��� �������� ������ ���� ��� ������� ������ ��
.���������� �������� �� �������

.���������� �������� ������� ������ ��� ���� �� ����� �� ������� ������ ���� ����2.5
.��� ���� ��� ����� ������� ������ ����.2.6 
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 ��� ������ ����� ����� ��� ���� ������� �������� ��� ������� ��� ����.3.1
 ��������� ��� .������� ��������� ���   ����� ����� ������ ����� ����� ������

 ����� � ������ ����� ����� ���� ������� ������� ��� �������� ����� �������
.������� �� ��������

:������� ���� �������� ��� ����.3.2
 .�������� ������ ����� ������ ��� ������� ������ ��������-�������� ������.3.2.1

 �����.3.2.3.�������� ������ ����� ������ ��� ������� ������ ������ ����.3.2.2
.������� ������� �� ����� �� ���� ������� ������

.�������� ��� ������� ������ ����� �� ����� ���� ������ � ���� �����.3.3
 �������� �������� ���� �� ���� ��� �������� ������ ������ �� ���� �����.3.4
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 :��������� ��� ������� ������ 17:00 ������ 18.9.16  ����� ��� ������� ����� ����.4.1
www.pais.co.il ����� ������ ������ ������� ���� �� ���� ���� ("��� �������")

.����� ������� �� ���� �� ��� ����� ������� �������� ������� ���� ����� ���.4.2
.���������� ����� ������� ������ ���� ���� ������� ��� ����� ����� �����.4.3

 ������ ����� ��� ��/� ������ ���� ����� ��� ��� ����� ������ ����.4.4
.����� ������� ��� ������ �� �������

 ���� �� ��/� �������� �������� ���� ���� ���� �� ��� ��� ��� ����� ������ ����.4.5
.�������� ������� ���� ���

 ��/� ��������� ���� ������� ������ ������� ����� ��� ��� ��� ����� ������ ����.4.6
.������� ��� ���� ���� ��� ������ ����� ������� ��� �������� �������� �����

 ��� �������� ��� ������ ������ ����� ������� ������ ��� ������ ���� �����.4.7
 "������� �� ��� ��� ����" ����� ��� ttselniker@pais.co.il :��������� ������ �����

  .12:00 ������ 15.9.16 ����� ��� 
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 �� ������� �� ������� �������� ���� ���� ������� ������� ���.5.1
  ����� �������� ����� ������� �� �������� ��������� ���� ������

.���� �� �� �� ��� ����� ����� �������
 ������� ������� �� ���������� ��������� ��� ������ ��� ����� ����.5.2

:������ ����� ��� ������ ����� ������ ���
 ���� ������� ������� ���� �� ������ ���� ��� ����� ��� �����.5.2.1

 ��� ������� ���� .(����) ������ ��� ���������� ��������� �� ���� �����
 ���� ������ ���� ������� ������ ���� ����� �� ������ ���� ��� �����

.���� ���� ���� �������� ��� ������� ������ ����� ����
 �� ������ ���� ��� ����� ������ ���� ��� ����� ���� ������.5.2.2

 ��� ��� ���������� ��������� �� ���� ����� ���� ������� �������
 �� (���� �� ���� ���� ) ������ ���� ��� ����� ��� ������� ���� .(����)
 ������� ������ ����� ���� ���� ������ ���� ������� ������ ���� �����

.���� ���� ���� �������� ���
 ���� �������� �������� ���� ������� �� ���� ��� ����� ��� ��.5.2.3

 ����� ��������� ��� ������ ����� ������ �������� ������ ����� ������
.���� ������� ���� ��� ��������� ������� �����

 ���� ��� ����� ����� ������ ���� ����� ������� �� ����� ���.5.2.4
 ������ ���� ���� ������� ��  ������ ���� ��� ������� ����� ����� ���

 ��� ���� ��� ���� ����� ����� ���� �� ����� ��������� ��� �� ��������
.������� ����� ������ �������� ������ ���� ������

����� �����
"2016 �������� ��� ���"
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