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من: عبد حسني - مراسل 
وصحيفة  ال��ع��رب  موقع 

كل العرب
الكنيست  ع���ض���و  وص�����ل 
برفقة  نفاع  السابق سعيد 
الى  االث���ن���ن،  ال���ع���ش���رات، 
ب��ي��ت��ه ف���ي ب��ل��دة ب��ي��ت جن، 
إط��اق سراحه  بعد  وذل��ك 
م���ن س��ج��ن ف���ي ع��ك��ا، بعد 
ق��ض��اء م��ح��ك��وم��ي��ت��ه وهي 
السجن ملدة عام في سجن 

اجللبوع.

ال�����ع�����ش�����رات في  وك���������ان 
إستقبال نفاع أمام السجن، 
في  بيته  الى  رافقوه  حيث 
بلدة بيت جن وسط أجواء 
إح���ت���ف���ال���ي���ة ومب���ش���ارك���ة 
ال���ع���ش���رات م����ن األه���ال���ي 
والقيادين.عضو الكنيست 
د. عبد الله أبو معروف وهو 
أحد الذين استقبلوا سعيد 
سراحه،  إطاق  لدى  نفاع 
الشرطة  "كعادتها،  ق��ال: 
حتاول مفلسة سرقة فرحة 

عائلة النائب السابق سعيد 
علمنا  فقد  ورف��اق��ه،  ن��ف��اع 
اآلن فقط أن سلطة السجن 
الليل  ك��خ��ف��اف��ي��ش  ق���ام���ت 
بنقل نفاع فجرا الى سجن 
"استقبلنا  ع��ك��ا".وت��اب��ع: 
نفاع منتصرا على سجانه 
الى  معه  س��وي��ة  وانطلقنا 
بيته العامر في بيت جن". 
وق�����ال: "ت��ه��ان��ي��ن��ا احل���ارة 
فردا  ف���ردا  عائلته  ألف���راد 

ولشعبنا".

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

وصحيفة كل العرب 
الدكتور  ال��ن��ائ��ب��ان  خضع 
وحنن  زح���ال���ف���ة  ج���م���ال 
وحدة  في  للتحقيق  زعبي 
مدينة  ف���ي   433 اله����ف 
من  االثنن  وذل��ك  الرملة، 
ه��ذا االس��ب��وع، بعد أن مت 

استدعاؤهما.
التحقيق  م����ع  وت����زام����ن����ا 
املتابعة  جل��ن��ة  ومب���ب���ادرة 
العربية،  للجماهير  العليا 
ال����ع����ش����رات من  ت���ظ���اه���ر 
مقر  ام��ام  العربي  الوسط 
الوحدة، وذلك تضامنا مع 
وزعبي،  زحالقة  النائبان 
كذلك احتجاجا على تقصير 
الشرطة في محاربة العنف 
واجلرمية من جهة وجتنيد 
الشرطة  أفراد  من  اآلالف 
من  السياسية  للماحقة 

جهة أخرى.
التجمع:  من  أعضاء  وقال 
تاحق  الزال��ت  "الشرطة 
اع����ض����اء ال���ت���ج���م���ع، وك���ل 
املاحقة  ضمن  يأتي  ذلك 
محاولة  ف���ي  ال��س��ي��اس��ي��ة 
الف��ش��ال وض��رب مسيرة 
التجمع، لكن هذه القضية 
في  زوب����ع����ة  اال  ه����ي  م����ا 
ف��ن��ج��ان، ول����ن جت��ل��ب أي 
العكس  ع��ل��ى  ب��ل  ن��ت��ي��ج��ة، 
مت��ام��ا ف��س��وف ت��ع��زز من 

مكانة وقوة التجمع«.
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ف��ق��د قال 
التظاهرة:  في  املشاركون 
املجتمع  داخ����ل  "ال��ع��ن��ف 
العربي يستشري بصورة 
خ��ط��ي��رة ج���دا، وك��ث��ي��ر من 
ال����ف����اع����ل����ن ي����س����رح����ون 
ومي�����رح�����ون وال���ش���رط���ة 
تتخاذل في الكشف عنهم، 
وال تعمل بالطرق الازمة 
في سبيل محاربة اجلرمية 
التي تتفشى وتشكل خطرا 
ك��ب��ي��را ع��ل��ى ال��س��ك��ان من 

نساء واطفال ورجال«.
الن  األوان  "آن  قالوا:  ثم 
نقف وقفة جدية وشامخة 

توفير  ن��س��ت��ط��ي��ع  ح���ت���ى 
األمن واألمان واالستقرار 
مجتمعنا،  داخ���ل  امل��ع��دوم 
اخلطوات  ن��ت��خ��ذ  ل��م  واذا 
يستمر  ف��س��وف  ال��ازم��ة 
اعمالهم  ف���ي  امل���ج���رم���ون 
البشعة واالجرامية ونحن 

من سندفع الثمن«.
املكان  ف���ي  وت���واج���د  ك��م��ا 
رئيس جلنة املتابعة محمد 
الكنيست  اع��ض��اء  ب��رك��ة، 
ب���اس���ل ع����ط����اس، اس���ام���ة 
احلكيم  ع��ب��د  ال���س���ع���دي، 
من  ونشطاء  يحيى،  ح��اج 
الذين  االسامية  احلركة 
اعربوا عن استنكارهم لهذه 

التحقيقات املستهدفة.
قالت:  زعبي  حنن  النائبة 
"ن�����ح�����ن واث������ق������ون ب����أن 
احلديث يدور عن ماحقة 
طوال  مستمرة  سياسية 
مبررات  أي  ب��دون  الوقت 
م���ق���ن���ع���ه، ف����ب����دال م�����ن أن 
أفرادها  ال��ش��رط��ة  تشغل 
ف����ي م����ح����ارب����ة اجل���رمي���ة 
ال��ت��ي ت��ش��ك��ل خ���ط���ًرا على 
ح��ي��ات��ن��ا، ت��ق��وم ب��إرس��ال 
أجل  م��ن  ش��رط��ي   3000
بينما  سياسية،  ماحقة 
اجلرائم  مل��وق��ع  ي��رس��ل��ون 
يشير  وه��ذا  شرطيا،   30
في  إستهتارهم  مدى  الى 

األمر«. 
"الشرطة  قائلة:  وتابعت 
تدعي بأننا منول فعاليات 
أن هذه  أقول  وأنا  وطنية، 
ت��ش��ك��ل أي  ال��ف��ع��ال��ي��ات ال 
ونحن  ي��دع��ون،  كما  خطر 
س����ن����واص����ل ب����دع����م ه���ذه 
فلو  لتعزيزها،  الفعاليات 
أن القضية تتعلق بنشطاء 
م��ن ال��وس��ط ال��ي��ه��ودي ملا 
أن  مبا  لكن  ماحقتهم  مت 
التجمع  احلديث يدور عن 

فالتعامل مغاير«.
قائلة:  حديثها  واختتمت 
يجب  من  هنالك  كان  "إذا 
رئيس  ه��و  معه  التحقيق 
احلكومة الذي كان حديث 
تتعلق  أم�����ور  ح����ول  ع��ن��ه 

مع خضوعهما للتحقيق
تغيب نواب اجلبهة عن مظاهرة التضامن 

مع زحالقة وزعبي امام شرطة الهف

نحن  بينما  ماليه،  بقضايا 
نسير بطرق سليمة وبعيدة 

عن اي شبهات«.
النائب  م���ع  ح��دي��ث  وف���ي 
جمال زحالقة، قال: "هذه 
إستمرار  ه��ي  التحقيقات 
ضد  السياسية  للماحقة 
والقائمة  ال��ت��ج��م��ع  ح���زب 
امل����ش����ت����رك����ة واحل�����رك�����ة 
اإلسامية، وهذه اخلطوات 
ليست بجديدة علينا ودائما 
م��ح��اوالت لضرب  ك��ان��ت 
احلزب، مما عزز من مكانة 
وهذه  ونشاطائه،  التجمع 
عن  تثنينا  ل��ن  امل��اح��ق��ات 
العمل في احلقل  مواصلة 
واإلجتماعي  ال��س��ي��اس��ي 
بنفس  ن��س��ي��ر  وس��ن��ب��ق��ى 

اخلط وبدون أي تردد«.
ه����ذا وق�����ال م��راس��ل��ن��ا إّن 
نواب اجلبهة الدميقراطية 
لم  املشتركة  القائمة  ف��ي 
التظاهرة  ف��ي  ي��ش��ارك��وا 
أم�����������ام م�����ك�����ات�����ب اله�����ف 
وقد  التجمع،  مع  تضامنا 
ك���ان غ��ي��اب��ه��م ب����ارزا على 
الرغم من الدعوة الشاملة 
وكل  النواب  كل  حلضور 
ال����ق����وى ال���س���ي���اس���ي���ة في 

املجتمع العربي.
العرب  إلى موقع  ووص��ل 
وصحيفة كل العرب بيان 
التجمع  ص��ادر عن ح��زب 
ال���وط���ن���ي ال��دمي��وق��راط��ي 
الشرطة  جاء فيه: "قامت 
النائبن  م���ع  ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق 
وحنن  زح���ال���ق���ة  ج���م���ال 
زعبي في وحدة "الهاف 
433« في مدينة اللد. بعد 
أن  وبعد  التحقيق  انتهاء 
اسئلة  ع��ل��ى  ال��ن��ائ��ب��ان  رد 
احمل���ق���ق���ن، ص���رح���ا ب���أن 

عن  فائًضا  ك��ان  التحقيق 
احل����اج����ة وب����أن����ه ي���ن���درج 
السياسية  املاحقة  ضمن 
ل�����أح�����زاب وال����ق����ي����ادات 
ال���ع���رب���ي���ة في  ال���وط���ن���ي���ة 

الداخل«.
"ورَدا  ال��ب��ي��ان:  وأض���اف 
الشرطة،  ادع������اءات  ع��ل��ى 
أّك�������د ال���ت���ج���م���ع ال���وط���ن���ي 
ب��أن��ه جمع  ال��دمي��ق��راط��ي 
شؤونه  ويدير  التبرعات 
امل���ال���ي���ة ض���م���ن ال���ق���ان���ون 
الدولة  مراقب  وتعليمات 
الشرطة  أن  إل���ى  م��ن��وًه��ا 
ت�����اح�����ق ال����ت����ج����م����ع ف��ي 
التحريض  م����ن  اج��������واء 
املواطنن  ضد  العنصري 
ال��ع��رب وق��ي��ادت��ه��م، حيث 
نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ن  ي���ق���وم 
وتوجيه  بقيادة  شخصيًا 
احلالية  التحريض  موجة 
االنتخابات  منذ  املستمرة 
 ،2015 آذار  البرملانية في 
العرب  ب����أن  ص����رح  ح���ن 
صناديق  ال��ى  "يهرولون 
االقتراع« وبان هذا يشكل 

خطًرا على حكم اليمن«.
واخ��ت��ت��م ال��ب��ي��ان: "وأك���د 
ال������ت������ج������م������ع ال�����وط�����ن�����ي 
حملة  ب���أن  ال��دمي��ق��راط��ي 
التي  الليلية،  االع��ت��ق��االت 
من  اآلالف  ف��ي��ه��ا  ش����ارك 
اف����راد ال��ش��رط��ة ه��ي بحد 
ذاتها دليل على أن الشرطة 
مت��ل��ك ال���ق���وات وال���ق���درات 
حن تريد، وهي تتعمد عدم 
العنف  حمل��ارب��ة  جتنيدها 
جتند  ه�����ي  واجل������رمي������ة، 
للماحقة  شرطي   3000
 30 ال��س��ي��اس��ي��ة وال جت���د 
شرطي في حوادث القتل« 

إلى هنا نّص البيان.

العشرات في استقبال سعيد نفاع 
بعد اطالق سراحه 

سعيد نفاع يتوسط الصورة - بعد إطاق سراحه 

حنن زعبيجمال زحالقة

إدارة المدرسه والهيئه التدريسيه تهنىء طالبنا أ�عزاء 
الذين تقدموا المتحان البسيخومتري موعد 2016 \ 9 

وحصلوا على عالمات مشرفه وبمعدل فوق  600.
تمنياتنا لجميع الطالب بتحقيق امنياتهم ورفع 

تحصيلهم في االمتحانات القادمة .

112721
212719
311712
412685
512675
611660
712650
812640
911640
1011621
1111619
1212611
1311611
1411607
1511603

كما تتقدم إدارة المدرسة بالتهنئة لطالبنا الخريجين

1783
2716
3710

كما وتتقدم أسرة الشاغور بأجمل التهاني لجميع أبناء بلدنا 
وخريجي مدرسة الشاغور الثانوية بمناسبة اجتيازهم في 

امتحان الدولة في موضوع التمريض

قائمة اسماء الطالب الذين حصلوا على عالمات أعلى أو تساوي 600

اسرة مدرسة الشاغور - مجد الكروم
نايف فرحات - مدير المدرسة


