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كلمته: "أشكركم جميعاً وأرحب بكم جميعا أجدادنا وجداتنا 
آباءنا وأمهاتنا ، أخواتنا وأخوتنا ، أبناءنا وبناتنا، أطفالنا الذين 
نحن هنا من أجلهم ومن أجل طرعان. أشكركم على الترشيح 
والثقة، وبعون الله سأعمل على أن أكون على قدر هذه الثقة. 
لم تكن  الدعوة  أن  ان أوضح  إننا موحدون في موقفنا وأري��د 
عامة، لضرورات اجلسم االنتخابي والعملية الدميقراطية في 
أكثر  املشاركة  تكون  ان  نريد  كنا  الواسع.  االنتخابي  جسمنا 
إتساعاً، لكنها احلالة التي يشهدها مجتمعنا العربي. هذه التجربة 
ستتسع وتكبر وتصبح حالة عامة في طرعان. وليس صدفة أن 
قائمتنا حتمل اسم اللقاء الطرعاني، وانا ابن طرعان كلها وهذا 
األرق��ام جانبا في هذه  ولنترك  األخيرة.  اإلنتخابات  أثبتتُه  ما 

اللحظة )كلشي بوقتو حلو(".
القلوب  "أشكر  وأض���اف: 
والضمائر التي تؤيدني من 
بعيد ولم حتضر، وألتمس 
ألف عذٍر ألبناء وبنات هذا 
اجلسم الذين لم يستطيعوا 
احل���ض���ور ، ك���ٌل ألس��ب��اب��ه 

اخلاصة.
"قائمتنا على مدار السنني 
جمعت كل اطياف املجتمع 
وأخّوة.  مبحبة  الطرعاني، 
والبعيد  القريب  والتاريخ 
ي���ش���ه���د ب�����ذل�����ك. ط���رع���ان 
ملواطن  فضل  ال    ، ألهلها 
ف��ي ط��رع��ان ع��ل��ى م��واط��ن 
ووفائه  انتمائه  مب��دى  إال 
وطننا  طرعان  البلدة  لهذه 

الصغير الذي نحب ونعشق.
األخوات واألخوة، إن شعبنا وقريتنا ميّران مبرحلة على قدٍر 
كبير من احلساسية والصعوبة واملخاطر والتحديات واألمل ، 

واسمحوا لي ان أخلصها باختصار:
-1 الهجمة الشرسة والعنصرية من أحزاب اليمني الصهيوني 
محاولة  م��ن  ب��داي��ًة  ال���داخ���ل،  ف��ي  الفلسطيني  مجتمعنا  ع��ل��ى 
احتقارهم للغة العربية ، ومشاريع وقوانني القومية اليهودية 
الفلسطيني  ليسلبوا   ، األذان  مب��ن��ع  م����روراً  هتكفا،  ون��ش��ي��د 
أصحاب  نحن  النهاية،.  حتى  تهميشُه  وبالتالي  شخصيته. 
األرض وأصحاب الوطن األصليني.)وغير شكل بزبطش اشي(.
اإلسالمية  الوطنية  قياداتنا  على  الشرسة  الهجمة  إن   2-
بتحياتنا  نبعث  هنا  وم��ن  ص��دف��ة،  ليست  الوطنية  وحركاتنا 
باعتقالِه  يكتفوا  لم  ال��ذي  ص��الح  رائ��د  الشيخ  مع  وتضامننا 
منه  للنيل  وإسالمِه  ومعتقداتِه  لشخصه  اإلس��اءة  حاولوا  بل 
وتضامننا  بتحياتنا  ونبعث   ، واالق��ص��ى  القدس  قضية  وم��ن 
لباسل غطاس الذي يقضي سنتني من السجن لقناعاتِه الوطنية 

والسياسية والفكرية.

خيراً  ونأمل  الفلسطينية  الوطنية  باملصاحلة  نرّحب  إننا   3-
منها. ونأمل أال تكون لعبة قوى خارجية.

مرحلة  اصعب  في  مير  ال��داخ��ل  في  الفلسطيني  مجتمعنا  إن 
وأخطر مرحلة، وهي العنف املستشري في مجتمعنا ، واجلرمية 
املنّظمة، والسالح الذي ينتشر مثل الهواء بني قطاعات وشرائح 
كبيرة في مجتمعنا. نكاد ال ننام على جرمية قتل إاّل ونصحوا 
ولكن  ومتنوعة،  ع��دي��دة  مسّميات  حت��ت  اخ���رى.  جرمية  على 
النتيجة واحدة وهي : أَنّنا ال نعيش في مجتمع أمن واطمئنان، 
السير  يكفينا ح���وادث  ع��ن ط��رع��ان وك��أن��ه ال  وهنا ال أحت��دث 

وحوادث العمل وغيرها.
إن مجتمعنا يعاني من مفاهيم املساواة بني املرأة والرجل وسوء 
فقط،  املجتمع  نصف  ليست  امل���رأة  امل��وض��وع.  ه��ذا  ف��ي  الفهم 
هي والرجل مجتمع واحد 

والظلم يقع على كليهما.
ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق إن ُس��لّ��م 
األولويات هو جهاز التربية 
وال��ت��ع��ل��ي��م، وال��ت��رب��ي��ة قبل 
من  نبدأ  هنا  وم��ن  التعليم 
ُنعفي  وال  ال��ط��ف��ول��ة  ج��ي��ل 
امل���ؤس���س���ة احل���اك���م���ة مب��ا 
ف��ي��ه��ا ال��ش��رط��ة وأدوات���ه���ا 
مسؤوليتها  من  الرخيصة 
بل  املستشري  العنف  عن 
ه���م م��تّ��ه��م��ون ع��ل��ى األق���ل 
وف������ي أح����س����ن األح�������وال 

بتقصيرهم.
دائ����م����ا ك���ن���ا م����ع ال���ل���ج���ان 
الشعبية والرسمية لشعبنا 
في  للرؤساء،  القطرية  واللجنة   ، املتابعة  جلنة  رأسها  وعلى 
نضالنا من اجل حقوقنا واملساواة غير املشوهة وغير املشروطة.
والسهل  االرض  ح��ول  حديثه  ع���دوي  م���ازن  امل��رش��ح  وت��اب��ع 
والكسارة، وقضايا البيت واملسكن، وكذلك تطرق إلى التمييز 
احملبة  على  ال��ي��وم  "إلتقينا  ق��ائ��ال:  كلمته  ال��وظ��ي��ف��ي.واخ��ت��ت��م 
واإلخالص بيننا ، ولكل أهالي طرعان ، وأرى في هذه الوجوه، 
وهي وجوه طيبة، كل بشائر اخلير ، وأدعو الله ان أكون على قدر 
حتّمل هذه املسؤولية وهذه الثقة ، بإرادة الله ورضا الوالدين 
وارادتكم. ايها الشباب والشابات ، بدأُت بكم وانهي بكم ، انتم 
مستقبل هذه القرية ، دائماً قلت اّنكم حّراس املرحلة ، وها انا 
اقول اليوم انكم حراس كل املراحل ، بطاقاتكم الكبيرة وهممكم 
العالية ، كي نبني مستقبالً يليق بنا بعّزة وكرامة على ارض اآلباء 
واألجداد. ويا شبابنا وشباب كل طرعان، فتّحوا عني وغّمضوا 
آباًء وأمهات، ومن ثّم اجداداً وجّدات،  عني وستجدوا انفسكم 
وأهلها  بأرضها  طرعان  عاشت   ، لنا  والوطن  غفلة  العمر  ألّن 
والسالم  الله  وإياكم  وفقنا   ، طرعان  الله  وليحفظ  وشعبها.  

عليكم ورحمة الله وبركاته".

ق������������ائ������������م������������ة ال��������������ل��������������ق��������������اء ال�������������ط�������������رع�������������ان�������������ي ت����������ع����������ق����������د م��������������ؤمت��������������ره��������������ا ال��������������������راب��������������������ع وت��������ن��������ت��������خ��������ب 
م��������������������������������������������������ازن ع��������������������������������������������������دوي م������������������������رش������������������������ح������������������������ا  ل������������������������رئ������������������������اس������������������������ة امل��������������������ج��������������������ل��������������������س احمل���������������ل���������������ي
ال����وظ����ي����ف����ي  وال������ب������ي������ت وامل�������س�������ك�������ن، وال�����ت�����م�����ي�����ي�����ز  وال��������ك��������س��������ارة،  ق�����ض�����اي�����ا االرض وال������س������ه������ل  إل����������ى  ع��������������دوي   م������������ازن  امل�������رش�������ح  *ت�������ط�������رق 
ك������ل������ه������ا" ط��������������رع��������������ان  اب������������������ن  وان����������������������ا  ال�����������ط�����������رع�����������ان�����������ي،  ال�����������ل�����������ق�����������اء  اس������������������م  حت���������م���������ل  ق�������ائ�������م�������ت�������ن�������ا  أن  ص�����������دف�����������ة  *"ل��������������ي��������������س 
*"ال ف���ض���ل مل����واط����ن ف����ي ط����رع����ان ع���ل���ى م����واط����ن إال مب�����دى ان���ت���م���ائ���ه ووف�����ائ�����ه ل����ه����ذه ال���ب���ل���دة ط����رع����ان وط���ن���ن���ا ال���ص���غ���ي���ر ال�������ذي ن���ح���ب ون���ع���ش���ق"

حت�������������������������ت   ش������������������ع������������������ار   ال���������������ع���������������ب���������������ور   إل������������������������������ى   ط����������رع����������ان

مكاتب كل العرب - الناصرة
بحضور جماهيري كبير وحاشد، عقدت قائمة 
اللقاء الطرعاني، يوم اجلمعة في ساحة الدوار، 
مؤمترها الرابع، والذي تزامن مع حلول ذكرى 
املؤمتر حتت  السويس، حيث جاء  قناة  عبور 
شعار 6 أكتوبر - العبور إلى طرعان،  حتضيراً 
النتخابات املجلس احمللي 2018 ، ومتت خالله 
الرئاسة  مرشح  ليكون  ع��دوي  م��ازن  تزكية 

املقبل لقائمة اللقاء الطرعاني.
ومتيز املؤمتر  مبستوى عاٍل من حيث التنظيم 
واإلع�����داد،  وت��ول��ى ع��راف��ت��ه احمل��ام��ي أش��رف 
زك���ي ع����دوي، ح��ي��ث اف��ت��ت��ح امل��ه��رج��ان بكلمة 
فيها  ألهبت احلضور شدد  ترحيبية حماسية 
من  العمل  وض���رورة  واالنتماء  ال��وح��دة  على 
والذي  املؤمتر  وشمل  طرعان.  مصلحة  أجل 

حتول إلى مهرجان كبير عدة فقرات من بينها 
قصيدة ألفتها وألقتها الطالبة أنوار عالء عدوي، 
وكذلك كلمة للشباب ألقاها الشاب محمد جمال 
عدوي، وكذلك كلمة نسائية القتها املربية رقية 
سعيد عدوي. وكانت ذروة الؤمتر حني طلب 
تزكية  ع��دوي  أش��رف  عريف احلفل، احملامي 
امل��رش��ح م���ازن ع���دوي ح��ي��ث رف���ع احل��ض��ور 
وقال  للترشيح،  تأييدهم  عن  معلنني  أياديهم 
األي��ادي كلها مرفوعة،  أشرف عدوي: "أرى 
بهذه  منتصبة،  والقامات  مرفوعة،  والهامات 
ال��وج��وه، ب��ه��ذه األي���ادي نحن س��ائ��رون نحو 
النصر األكيد.. ال ميكن لهذا الطوفان البشري 
ه��ت��اف وتصفيق  ع��ن��ده��ا  ي��خ��ط��ئ"، وع���ال  أن 

اجلمهور احلار.  
وقال مازن عدوي، مرشح الرئاسة املقبل في 

راديو "مكان"

الساعةاليومالبرامج
6:37 كل األيام صحـافــة نــت   -  7:30

7:30كل األيام ما عدا اجلمعة والسبت  جــولـــة  الصبــاح  االخبــاريــة   -  8:30
8:30كل األيام ما عدا اجلمعة والسبت على االجنــدة   - 10:30

10:35االحدعالم األبراج / إبراهيم حزبون  - 12:30
20:35االحد شو كان / سوزان حجار جنار  - 21:30

10:35     من االثنني حتى اخلميس مجــزيــن – سوزان حجار جنار   - 12:30
12:30يومياً ما عدا اجلمعة والسبت جــولــة الظهيــرة االخبــاريــه   - 13:30
17:30-16:35االحد وجها لوجه / نادر أبو تامر 

14:35االحــدحديث الشمــال – يـوسف شـداد   - 15:30
18:15االحد رسالة االحد    - 18:00

18:00كل األيام فقرة أغاني الزمن اجلميل   - 18:30
15:35من االحد حتى اخلميس على الطريق – مع شادي بالن   - 16:35

بعد  19:30كل األيام كل القصائد/رانيا ارشيد أبو  منر
16:35الثــالثــاء حــديــث اجلنــوب – حسن أبو زايد   - 17:30

18:35كل االيـام مقهى االطــالل / ام كلثوم   - 19:30
17:30كل األيام ما عدا اجلمعة والسبت جــولــة املســاء االخبــاريــه   - 18:00

21:35االثنيــن ســـهرة حــب / سوزان دبيني  - 23:00
14:35الثــالثــاءنقطــة جــدل / اميان القاسم سليمان   - 15:30

16:35االثنيـن  فــن فنـانينـا / شادي بالن   - 17:30
13:30  - 12:35

14:35-13:30االربعاءاقتصادكم / رائد دياب
16:35-17:30األربعاء واخلميسواحد اكس اثنني / محمد الشيخ خليل

21:35-23:00األربعاء هايد بارك / سوزان دبيني 
20:35-21:30من االثنني حتى اخلميس وين ما كان / غازي أبو بكر 

13:35-14:30اخلميس تعوا نحكي بصراحة /سوزان دبيني
8:30-9:30اجلمعة برنامج بون كافيه / يزيد حديد

9:35اجلمعــةنسيـم الصبـاح / اميان القاسم سليمان   - 11:30
12:30اجلمعة تذاكر / غازي أبو بكر   - 11:35

12:00اجلمعة نور على نور / سليم شحاده    - 12:30
12:35 اجلمعة صـدى االسبـوع /ماريا عبد ربه   - 12:50

– 8:30السبت كوكتيل اغان قدمية وجديدة  9:30
برنامج سينما الشاويش -غازي أبو بكر 

وشادي بالن
– 9:35السبت   9:50

– 10:35 السبت الصحة غالية / غالية ناطور قدور   11:30
– 11:35السبت ع املكشوف / محمد بكرية   12:30

برامج االسبوع من تاريخ  15/10-19/10/2017
اعداد : ناديه اسمر مارون


