
419.8.2016

من: ابراهيم ابو عطا مراسل 
موقع العرب وصحيفة "كل 

العرب"
الشعبية  ال��ل��ج��ن��ة  أص�����درت 
الى  اعالميًا  بياًنا  الفحم  أم 
واحلركات  ال��ق��ي��ادات  ك��اف��ة 
واالحزاب الوطنية في املدينة 
للوقوف الى جانب عائلة عبد 
الغني املهدد مبنزلها بال هدم 
، وجاء في البيان الذي أرسله 
محمود  التجمعي  ال��ن��اش��ط 

اديب اغبارية رئيس اللجنة:

بلدنا  ف����ان  ت��ع��ل��م��ون  "ك���م���ا 
وتنفيذ  مفصلية  ب��أي��ام  مت��ر 
أم����ر ال���ه���دم ب��ح��ق ب��ي��وت آل 
نتائج  له  سيكون  الغني  عبد 
وتبعات وخيمة على مستقبلنا 
عام  بشكل  عربية  كجماهير 

وأم الفحم حتديدا.
ال ميكن لنا وال بأي حال من 
ونتفهم  ن��ف��ه��م  أن  االح�����وال 
كاملة  ع����ائ����الت   4 اخ�������راج 
بشيوخها ونسائها وأطفالها 
البيوت  وه���دم  ب��ي��وت��ه��م  م��ن 

وكأن أألمر طبيعيا، ال ميكن 
لنا كأحزاب وحركات وطنية 
واسالمية أن نسمح لهذا االمر 
الكرام.  مر  مير  وأن  يتم  أن 
بيوت آل عبد الغني هي بيوت 
بيوت  وه��ي  الفحماويني  كل 
عربية، وألنها كذلك يصرون 
على هدمها والننا فحماويون 
والننا  وم��س��ل��م��ون،  وع����رب 
حية  ض����م����ائ����ر  اص������ح������اب 
ونتحلى بأخالقنا االسالمية 
وال��ع��رب��ي��ة االن��س��ان��ي��ة، نحن 

اليوم  وم��دع��وون  مطالبون 
حل���م���اي���ة ه�����ذه ال���ب���ي���وت من 
ال���ه���دم، وع��ل��ي��ه ف��ان��ن��ا نوجه 
بلدنا  في  الشرفاء  لكل  ن��داء 
واحلركات  االح��زاب  ولكافة 
ال����وط����ن����ي����ة واالس�����الم�����ي�����ة 
اجل  من  بالتجند  ولقياداتها 
حماية البيوت من شبح الهدم 
في  ليليا  امل��ك��ث��ف  وال��ت��واج��د 
للبيوت..  احمل���اذي���ة  اخل��ي��م��ة 
اللجنه   - بيوتنا  نحمي  معا 

الشعبيه- ام الفحم".

باسم  امل��ت��ح��ّدث��ة  ع��ّم��م��ت 
الّسمري  ل��وب��ا  ال��ش��رط��ة 
نسخة  عنه  وصلت  بياًنا 
إلى موقع العرب وصحيفة 
ك���ل ال���ع���رب ج����اء ف��ي��ه ما 
يلي: "مع استالم شرطة 
االثنني  م���س���اء  ال���ش���م���ال 
معاينة  ح�����ول  إخ�����ط�����اًرا 

العهد  قدمية  هاون  قذيفة 
ق������رب ض����ف����اف ب��ح��ي��رة 
القريب  ب��امل��ق��ط��ع  ط��ب��ري��ا 
معجان،  ك��ي��ب��وت��س  م����ن 
الشرطة مع  هرعت قّوات 
اجليش وخبير املتفجرات 
امل���ك���ان ح��ي��ث عثرت  إل���ى 
البحث  هناك خالل أعمال 

وال��ت��م��ش��ي��ط ع��ل��ى ن��ح��و 5 
قذائف هاون قدمية العهد 
وبحيث  اخ����رى  اض��اف��ي��ة 
عكف خبير املتفجرات مع 
ق�����ّوات م���ن اجل��ي��ش على 
إبعادها من هناك باحتراس 
ورد  كما  وسالم"  وأمان 

في بيان الشرطة.

م��ك��ات��ب "ك����ل ال����ع����رب" - 
الناصرة

من  نصار  ج��واد  الشاب  قال 
إن���ه "تعرض  ب��ل��دة ط��رع��ان 
مؤخرا ملوقف عنصري خالل 
محطة  من  القطار  في  سفره 
غان  رم��ات  منطقة  ال��ى  حيفا 

فقط لكونه عربيًا".
وس���رد ال��ش��اب ج���واد نصار 
ت��ف��اص��ي��ل احل�������ادث ق���ائ���ال: 
"ت���وج���ه ل���ي م���س���ؤول قسم 
احملجوزة  واملقاعد  االم��اك��ن 
في القطار السريع عندما كنت 
مني  وطلب  بالهاتف  احت��دث 
)بصورة غير الئقة وبصوت 
مشيرا  الهاتف  اغ��الق  ع��ال( 
الى أنه مينع استعمال الهاتف 
في هذا القسم حتديدا، األمر 

الذي لم أكن اعرفه سابقا".
وأضاف الشاب جواد نصار: 
ووضعت  ال��ه��ات��ف  "أغ��ل��ق��ت 
وجلست  خ����دي  ع��ل��ى  ي����دي 
ع��ل��ى م��ق��ع��دي وف���ج���أة ع��اد 
منه  ظنا  القسم  ف��ي  امل��وظ��ف 
وقال  بالهاتف،  احتدث  انني 
لي: "أغلق الهاتف فورا واال 
سأعيدك الى غزة ولن تكون 
هنا"، بصوت عال أمام جميع 

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
kul@alarab.net

إلغاء  ال��س��ل��ط��ات احمل��ل��ي��ة  ق���رر رؤس�����اء 
ك���ان مقرًرا  ال����ذي  ال��ش��ام��ل  اإلض������راب 
نهاية الشهر اجلاري، كما وأعلنوا افتتاح 
ويأتي  كاملعتاد.  اجلديد  الدراسي  العام 
التي  البنود  إلغاء  ضوء  على  القرار  هذا 
احمل��ل��ي��ة في  ال��س��ل��ط��ات  اع��ت��رض��ت عليها 
قانون التسويات. وتضمن االتفاق إلغاء 
املذكور،  القانون  أقرها  التي  التقليصات 
لبناء  متويل  مصادر  إيجاد  إل��ى  إضافة 
جماهيرية  وم���راك���ز  تعليمية  ص��ف��وف 

جديدة.
يذكر أّنه كان قد مّت االعالن عن اجراءات 
في  ال��ش��ام��ل  االض����راب  منها  تصعيدية 
السنة  اف��ت��ت��اح  وع���دم  احمللية  السلطات 
الدراسية القادمة، بسبب اعتراض رؤساء 
السلطات على قانون التسويات وميزانية 

ال���دول���ة. وج���اء ه���ذا االع����الن م��ن خالل 
السلطات  مركز  أج���راه  صحفي  مؤمتر 
احمللية في مدينة تل أبيب، يوم األربعاء 
على  خالله  املركز  وأّكد   ،10.08.2016
بدء نضال مشترك ضد قانون التسويات 
ميزانية  امل��ص��ادق��ة  عرقلة  على  والعمل 
ظهرت  التي  التقليصات  بسبب  ال��دول��ة 
في امليزانية. مركز السلطات احمللية: إلغاء 

اإلجراءات التعسفية لقانون التسويات
هذا، وعّممت ميعاد كيوف ناطور، الناطقة 
الرسمية ملركز السلطات احمللية لإلعالم 
ال��ع��رب��ي، ب��ي��اًن��ا ج���اء ف��ي��ه:"ت��ق��رر اليوم 
احمللية،  السلطات  ل��رؤس��اء  اجتماع  في 
إل��غ��اء االض�����راب ال���ذي ك���ان م��ق��ررا في 
احتجاجا  احمللية،  والسلطات  البلديات 
وذلك  التسويات،  قانون  إج���راءات  على 
املفاوضات،  ف��ي  إجن����ازات  حتقيق  بعد 
صفوف  لبناء  متويل  مصدر  ُوجد  حيث 

جديدة، وإلغاء مبادرة صندوق األرنونا 
احلكومي، وإلغاء تقليص ساعات التعليم، 
وعدم املس مبيزانيات التعليم الثانوي. كما 
مت تخصيص ميزانية قدرها 400 مليون 
شاقل لصالح السلطات احمللية الضعيفة، 
السلطات  لهذه  موازنة  منح  وتخصيص 
مليار شاقل. وبناء على ذلك   3،1 مببلغ 
مت إلغاء إضراب السلطات احمللية، وافتتاح 

السنة الدراسية مبوعدها"، وًقا للبيان.
وأضاف البيان:"وصرح حاييم بيباس، 
ورئيس  احمللية  السلطات  مركز  رئيس 
بلدية موديعني، مكابيم ريعوت قائال:"لقد 
منعنا مسا شنيعا بحياة السكان، ودعمنا 
ج��ه��از ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، وس��ب��ب��ن��ا في 
الضعيفة.  احمللية  للسلطات  املنح  زي��ادة 
سوف يستمر مركز السلطات احمللية في 
االهتمام مبصلحة السكان في كل أنحاء 

البالد"، بحسب البيان.

جواد نصار من طرعان: 

"موظف قطار قال لي أغلق 
الهاتف واال سأعيدك لغزة"

الركاب".
ج�����واد نصار  وأع������رب  ه����ذا 
ع���ن ان���زع���اج���ه ال���ش���دي���د من 
املسؤول  املوظف  "تصرف 
معه بهذه الطريقة العنصرية 
وقال:  عربيًا"،  لكونه  وفقط 
بهذه  أفهم كيف حت��دث  "ل��م 
دون  اجلميع  وام��ام  الطريقة 
ال��ت��أك��د م��ن أن��ن��ي ل��م أحتدث 
بالهاتف ، وقد قمت بالتوجه 
اجلمهور  شكاوى  قسم  ال��ى 
السريع  ب��ال��ق��ط��ار  اخل�����اص 
وق��دم��ت ش��ك��وى ه��ن��اك ضد 
املوظف، وقام أحد املسؤولني 

اجلمهور  ش��ك��اوى  قسم  م��ن 
ب���االع���ت���ذار ع���ن م���ا ب����در من 
الشاب  امل���وظ���ف".وأض���اف 
"يرفض  أن���ه  ن��ص��ار  ج����واد 
االع�������ت�������ذار وم���س���ت���م���ر في 
ال��ش��ك��وى ال��ت��ي رف��ع��ه��ا بحق 
الشاب  امل���وظ���ف".واخ���ت���ت���م 
قائال: "شعرت  جواد نصار 
ام����ام جميع  ب��اه��ان��ة ك��ب��ي��رة 
وتفرقة  وبعنصرية  الركاب 
أترك  فقط لكوني عربيًا ولن 
األمر مير مر الكرام أبدا وأنا 
مستمر حتى النهاية للحصول 

على كامل احلقوق".

أم الفحم: اللجنة الشعبية تناشد اجلميع ملساندة عائلة 
عبد الغني املهدد منزلها بالهدم

العثور على 5 قذائف هاون قدمية 
على ضفاف بحيرة طبريا

تصوير الشرطة

السلطات احمللية: إلغاء اإلضراب املقرر نهاية 
الشهر اجلاري وافتتاح السنة الدراسية كاملعتاد

خالل املؤمتر الصحفي في تل أبيب 
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