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أق�������رت ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة 
جلستها  ف���ي  ل��ل��ك��ن��ي��س��ت 
االرب������ع������اء  ام��������س  اول 
تشكيل   ،15.2 .2016
جلنة فرعية لبحث حوادث 
الطرق في املجتمع العربي 
في البالد، وذلك بناء على 
الكنيست  لعضو  م��ب��ادرة 
النائب  زحالقة،  جمال  د. 
القائمة  ف��ي  ال��ت��ج��م��ع  ع��ن 
زحالقة  وك��ان  املشتركة.  
ط���رح ع��ل��ى ج���دول اعمال 
حوادث  قضية  الكنيست 
ونزيف  امل��رع��ب��ة  ال���ط���رق 
الدم املتواصل في صفوف 
ال���ع���رب، حيث  امل��واط��ن��ن 
يقتل عربيان مقابل يهودي 

واحد باملعدل كل عام.
مستهل  في  زحالقة  وقال 

العامة  الهيئة  ام��ام  كلمته 
الشهر  "ف���ي  للكنيست: 
 15 قتل  ال��ع��ام  ه��ذا  األول 
الطرق  ح��وادث  في  عربيًا 
نفس  ف��ي  قتلى   6 م��ق��اب��ل 
املنصرم،  ال���ع���ام  ال��ش��ه��ر 
وه�����ذا دل���ي���ل خ��ط��ي��ر على 
اس��ت��م��رار ال��ت��ده��ور.  هذه 
م���وت  أو  ح����ي����اة  ق���ض���ي���ة 
ما  ك��ل  نفعل  أن  وواج��ب��ن��ا 
النزيف  ل��وق��ف  نستطيع 

املتواصل."
الى بعض  وأشار زحالقة 
التي  اخلطيرة،  املعطيات 
عرضتها سلطة األمان على 
الطرق على نواب املشتركة 
أنه  ومنها  اسبوعن  قبل 
عرب  سائقن  ثالثة  يقتل 
مقابل سائق يهودي واحد 
بن  ال��ق��ت��ل��ى  ن��س��ب��ة  وأن 
ال��ش��ب��اب ال��ع��رب م��ن جيل 
عشر  تصل   24 حتى   17

اليهود،  الشباب  اضعاف 
االطفال  ال��ق��ت��ل��ى  ون��س��ب��ة 
0 حتى  ال��ع��رب م��ن ج��ي��ل 
عشرين  تصل  سنوات   4
باألطفال  م��ق��ارن��ة  ضعًفا 

اليهود."
تغيير  ال��ى  زحالقة  دع��ا  و 
السياسات  ف���ي  ج�����ذري 
ملكافحة  ال����ي����وم  امل��ت��ب��ع��ة 
حوادث الطرق عند العرب 
امليزانية  أن  إل���ى  م��ش��ي��ًرا 
العام  لذلك هذا  املرصودة 
ه��ي 17 م��ل��ي��ون ف��ق��ط من 
شاقل  مليون   250 أص��ل 
األمان  سلطة  ميزانية  في 
%7 فقط  على الطرق، أي 
في حن ان نسبة حوادث 
الطرق عند العرب هي اكثر 
من الثلث. وتساءل زحالقة: 
"كيف تفسر سلطة األمان 
اصل  من  أن��ه  الطرق  على 
 3 يوجد  فيها  موظفا   60

زحالقة جمال  د.  النائب  برئاسة  العرب  عند  الطرق  حوادث  ملكافحة  فرعية  جلنة  تقر  الكنيست 
24 تصل عشر اضعاف  17 حتى  القتلى بني الشباب العرب من جيل  *"يقتل ثالث سائقني عرب مقابل سائق يهودي واحد ونسبة 
4 سنوات تصل عشرين ضعًفا مقارنة باألطفال اليهود *"في الشهر  0 حتى  الشباب اليهود *نسبة القتلى االطفال العرب من جيل 
األول هذا العام قتل 51 عربًيا في حوادث الطرق مقابل 6 قتلى في نفس الفترة من العام املنصرم"*وصل عدد قتلى حوادث الطرق عام 
2002 إلى 548 قتياًل وانخفض الى 290 قتيال عام 2012, وبعدها أخذ العدد باالرتفاع كل عام ووصل الى 370 قتيال العام املاضي

عرب فقط؟ أليس هذا بحد ذاته دليل على التمييز وعلى 
في  الطرق  ح��وادث  كارثة  مع  التعامل  في  اجلدية  ع��دم 
املجتمع العربي؟"ودعا زحالقة الى تغيير مجمل سياسة 
مكافحة حوادث الطرق منوًها إلى االنخفاض الكبير في 
مجمل عدد القتلى في البالد، حيث وصل عام 2002 إلى 
548 قتياًل وانخفض الى 290 قتيال عام 2012، وبعدها 
أخذ العدد باالرتفاع كل عام ووصل الى 370 قتيال العام 
املاضي، ومبوازاة ذلك انخفضت ميزانية سلطة االمان 
على الطرق الى النصف وجرى تقليص ساعات التعليم 

مشكلة  بحل  املواصالت  وزارة  تقم  ولم  املجال  هذا  في 
الشوارع واملفارق اخلطيرة، رغم توفر امليزانيات لذلك.

مكافحة  م��ي��زان��ي��ة  ن��ص��ف  بتخصيص  زح��ال��ق��ة  وط��ال��ب 
حوادث الطرق للمجمع العربي وكذلك ضمان ان يكون 
نصف املوظفن في سلطة األمان على الطرق من العرب 
وذلك لبدء العمل اجلّدي في هذا املجال. واكد زحالقة في 
واستخدام  املوضوع  مبتابعة  سيقوم  بأنه  كلمته  نهاية 
النزيف  لوقف  املتاحة  والشعبية  البرملانية  االدوات  كل 

على الطرق.
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استشارة ومالئمة مهنية وبشكل سري

خدمات بيع وفتح خزنات مقفلة

”ادخال السالح الى الخزنة 

خزناتطباعة مفاتيحيمنع المصيبة القادمة“
أقفال عاديةاقفال للبيت والسيارة
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شارع يروشاليم 11 – العفولة

حمالت هائلة على الخزنات
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