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العرب  م���وق���ع  م���راس���ل  ع��ل��م 
وصحيفة كل العرب :"ان كتلة 
اجلبهة في الهستدروت  وقعت 
مؤخرا، على اتفاق ائتالف مع 
رئيس  برئاسة  عوغان  قائمة 
نيسان  اف�����ي  ال���ه���س���ت���دروت 
، م�����ن اج������ل خ���وض  ك�������ورن 
للنقابة  ال��ق��ري��ب��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
ال��ه��س��ت��دروت( معا  ال��ع��م��ال ) 
.وتضم هذه القائمة العديد من 
االحزاب والكتل االخرى منها 
الليكود وحزب العمل وميرتس 
وال��ب��ي��ت االج��ت��م��اع��ي ومت���ورا 

وعوز وعوغني وعوتسما .
العرب  ملوقع  واف��ادت مصادر 
ال��ع��رب :" ان  وص��ح��ي��ف��ة ك��ل 
االنتقادات  م��ن  العديد  هنالك 
هذا  ب��ع��د  للجبهة  وج��ه��ت  ق���د 
االئتالف بسبب وجود العديد 
م��ن ع��ن��اص��ر ال��ي��م��ني ف��ي هذه 
ال��ق��ائ��م��ة وخ���اص���ة ال��ل��ي��ك��ود.
ووقع على االتفاق عن اجلبهة 

ك��ل م��ن سهيل دي���اب وع���ادل 
عامر وميسم جلجولي ونوعا 
ليفي. هدف االتفاق على ابقاء 
مناصب اجلبهة في يدها ومنها 
امل��س��اواة وقسم  دائ��رة تعميق 

نعمات".
وتساءل املصدر:" ما املشكلة 
ف���ي صف  ت���ك���ون اجل��ب��ه��ة  ان 
تخشى  ان���ه���ا  ام  امل���ع���ارض���ة 
ف��ق��دان��ه��ا ل��وظ��ائ��ف��ه��ا ومل����اذا لم 
مع  ائ��ت��الف  على  التوقيع  يتم 
شيلي  بقيادة  املنافسة  القائمة 
يحيموفيتش ، فهل من مشترك 
والليكود  اجل��ب��ه��ة  ك��ت��ل��ة  ب���ني 
في  عنصريتها  مت���ارس  ال��ت��ي 
لتعزيز  وت��س��ع��ى  احل���ك���وم���ة 
االستطيان ومحاربة املواطنني 

العرب ؟؟!".
عام  سكرتير  مع  حديث  وف��ي 
دهامشة  م���ن���ص���ور  اجل���ب���ه���ة 
همنا  اجلبهة  في  نحن   ": ق��ال 
ملصلحة  ال���ع���م���ل  االس����اس����ي 
مجتمع العمال والطبقة الكادحة 
من  توجهات  هنالك  وك��ان��ت   ،
اجل الدخول في هذا االئتالف 

مع قائمة عوغان برئاسة رئيس 
الهستدروت افي نيسان كورن 
املوافقة  بعد  التوقيع عليه  ومت 
ع��ل��ى ك��اف��ة م��ط��ال��ب وش���روط 
اجل���ب���ه���ة وخ�������وض امل���ع���رك���ة 
االن��ت��خ��اب��ي��ة ب��ق��وة واحمل���ارب���ة 
واحمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى ك��اف��ة حقوق 
ال��ع��م��ال واي��ض��ا االب���ق���اء على 
اجلبهة  ومناصب  مواقع  كافة 
منها قسم نعمات وقسم دائرة 
تعميق املساواة واملشاركة في 
وكاطار  ال��ه��ت��س��دروت  ادارة 
كامل مستقبل مع احملافظة على 
االستقاللية وسياسية اجلبهة 

ومواقفها املعروفة ".
دهامشة  م��ن��ص��ور  واض�����اف 
كانت  لالئتالف  التوجهات   ":
املوافقة  اخ��ر جسم ومت��ت  من 
عليها بعد تلبية كافة الشروط 
وااللتزام بها ، ونحن نؤكد من 
خالل هذا االئتالف ان اجلبهة 
مواقفها  بكامل  تستمر  سوف 
العمال  ح��ق��وق  حت��ص��ي��ل  ف���ي 
والوقوف في صفهم كما كانت 

في السابق.
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حيفا  مدينة  في  احمللية  الشؤون  محكمة  أم��رت 
األحد، بإخالء خزان االمونيا في غضون عشرة 
أيام، وذلك استجابًة إللتماس قدمته بلدية حيفا 
وطالبت فيه بإغالق اخلّزان بناًء على تقرير يؤكد 
انه يهدد حياة آالف املواطنني ويشكل خطًرا على 
مليون شخص. وكان البروفيسور اإلسرائيلي في 
الكيمياء من معهد الهندسة التطبيقية )التخنيون(، 
خزان  تفكك  احتمال  من  ح��ّذر  قد  كينان،  إيهود 

األمونيا في خليج حيفا في أية حلظة.

خبراء  من  مجموعة  أعدته  ال��ذي  التقرير  وك��ان 
حذر  "كينان"   البروفيسور  برئاسة  الكيمياء 
في  القتلى  من  األالف  عشرات  وق��وع  خطر  من 
كل  اسرائيل  ت��ّورده��ا  التي  السفن  إصابة  ح��ال 
شهر تقريبًا مادة "األمونيا" السامة إلى اخلزان 
في  وت���دور  حيفا.  خليج  ف��ي  امل��وج��ود  العمالق 
أروقة احملاكم اإلسرائيلية قضية حول هذا امللف 
بني بلدية حيفا وإدارة خليج حيفا، حيث تطالب 
امل��ادة، وإلغاء اخلزان  األول��ى بوقف توريد هذه 

العمالق.

بعد  ت  و ر لهستد ا في  للجبهة  ت  ا د نتقا ا
تضم  لتي  ا ن  غا عو ئمة  قا مع  فها  ئتال ا
يبة لقر ا ت  با نتخا ال ا ض  خلو د  لليكو ا
اجلبهة  في  "نحن   : دهامشة  منصور  اجلبهة  عام  *سكرتير 
الكادحة  والطبقة  العمال  مجتمع  ملصلحة  العمل  االساسي  همنا 
مع  االئتالف  هذا  في  الدخول  اجل  من  توجهات  هنالك  وكانت   ،
قائمة عوغان برئاسة رئيس الهستدروت افي نيسان كورن ومت 
اجلبهة" وشروط  مطالب  كافة  على  املوافقة  بعد  عليه  التوقيع 

من اليمني : منصور دهامشة، آفي نيسان كورن وسهيل دياب

احملكمة تأمر بإخالء خزان األمونيا في حيفا 
استجابًة إللتماس البلدية
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