
1021.4.2017

م���ن: م��ن��ى ع��رم��وش م��راس��ل��ة موقع 
العرب وصحيفة كل العرب

اعرب رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط 
س��ام��ة ع���ن اس��ت��غ��راب��ه ال��ش��دي��د من 
الدكتور  الكنيست  عضو  تصريحات 
املؤمتر  ف��ي  ق��ال  اك���رم ح��س��ون عندما 
منزله،  في  عقده  الذي  الذي  الصحفي 
القائمة  م���ن  ع���رب���ي  ن���ائ���ب  "ه���ن���ال���ك 
املشتركة اتصل برئيس بلدية قلنسوة، 
ال��ب��اس��ط س��ام��ة، وح���ّرض علي.  عبد 
الطيبة،  ب��ل��دي��ة  رئ��ي��س  وع��ن��دم��ا س���أل 
بلدية  رئيس  منصور،  شعاع  احملامي 
قلنسوة "ملاذا تتحدثون هكذا ضد اكرم 
حسون؟"، فأجابه ب� "أّنهم غلطوني". 
وأض����اف ح��س��ون:" ل��ق��د ط��ل��ب عضو 
كنيست من القائمة املشتركة من مازن 
وللوزير  لي  الشكر  يوّجه  ال  أن  غنامي 
موشه كحلون، ألّن هذا من وجهة نظره 
حسون  وتساءل  للمشتركة".  يسيء 
:"ه����ل ال��ق��ائ��م��ة امل��ش��ت��رك��ة ه��ي الولي 
الولي  على ع��رب اس��رائ��ي��ل؟ ه��ل ه��ي 
الدروز في اسرائيل؟"، وتابع:"  على 
تدخلي  املشتركة  القائمة  أوج���ع  لقد 

واجنازي بشأن قانون كمينتس".
وقال رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط 
سامة:" ال يوجد من يغلطني ويغذيني، 
فعندما احتدث حول قضية معينة، تكون 
تصريحاتي استقالية وليست موجهة، 
وان����ا م��س��ؤول ع��ن ك��ل ك��ل��م��ة اقولها، 
مجريات  على  اع��ق��ب  ب��ان  اخ��ش��ى  وال 
االحداث بشكل واضح وصريح. نحن 
وبانتخابها  املشتركة  بالقائمة  نفتخر 

الدراسية  األق��س��اط  م��س��اواة  بشرى  ي��زف  السعدي 
ل��ل��ط��اب م���ن ج��ان��ب��ي اخل����ط األخ���ض���ر ف���ي النجاح
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بيان  العرب  العرب وصحيفة كل  إلى موقع  وصل 
صادر عن مكتب النائب أسامة سعدي جاء فيه ما 
يلي: "استمراًرا ملتابعته لقضايا طاب الداخل في 
العربية  عن  النائب  اجتمع  الفلسطينية،  اجلامعات 
للتغيير في القائمة املشتركة، أسامة سعدي برئيس 
جامعة النجاح الوطنية في نابلس، بروفيسور ماهر 
مبشاركة  وذل��ك  اجلامعة  ادارة  وبأعضاء  النتشة 
الطب في اجلامعة لبحث  عدد من طاب فرع كلية 
وعلى  يواجهونها،  التي  واملشاكل  الطاب  قضايا 
الباهظة  التعليمية  األقساط  مساواة  قضية  رأسها 
الطب ومعاملتهم كالطالب  الداخل في كلية  لطاب 
اجتماعات  االجتماع عدة  األجنبي، حيث سبق هذا 
مع ادارة اجلامعة لبحث هذه القضية مببادرة النائب 
وأعلن  ال��ب��ي��ان: "ه��ذا  ال��ط��ي��ب��ي".وأض��اف  أحمد  د. 
رئيس اجلامعة البروفيسور ماهر النتشة في نهاية 
االجتماع قرار اجلامعة مبساواة األقساط التعليمية 
الرسوم  الطب حيث تكون  الداخل في كلية  لطاب 

على النحو التالي: 
- 100 دينار للساعة التعليمية للطاب الذين حصلوا 

على عامة 98.5 فما فوق في شهادة البجروت. 
الذين  للطاب  التعليمية  للساعة  دي��ن��ارا   150  -
شهادة  ف��ي   98.5 حتى   95 ع��ام��ة  على  حصلوا 

البجروت. 
وبهذا يكون قد مت تخفيض األقساط حتى النصف، 
200 دينار للساعة  الداخل  حيث يدفع الطاب من 
"نزف  سعدي:  اسامه  "النائب  التعليمية".وقال: 
ت��أت��ي بعد  ال��ب��ش��رى لطابنا وأه��ل��ه��م، وال��ت��ي  ه��ذه 
اجتماعات عديدة لي وزميلي النائب احمد الطيبي مع 
رئيس جامعة النجاح الدكتور ماهر النتشة وإدارتها، 
الدراسية  األقساط  مساواة  قضية  خالها  طرحنا 
لطابنا من شطري اخلط األخضر، الذين يدرسون 
والجتماعاتنا  النجاح،  جامعة  في  الطب  كلية  في 
والتعليم  التربية  وزي��ر  م��ع  املشتركة  القائمة  ف��ي 
الفلسطيني د. صبري صيدم، مبشاركة بروفيسور 

أسعد غامن واكادمييني من الداخل". 
على  وإيجابية  مهمة  خطوة  "ه��ذه  البيان:  واختتم 
كان  حيث  وال��س��ي��اس��ي،  االق��ت��ص��ادي  الصعيدين، 
مبلغ  يدفع طابنا احلاصلني على شهادة بجروت 
200 دينار للساعة التعليمية في حني يدفع الطالب 
الذي يحمل شهادة التوجيهي 150 دينارا للساعة. 
انهاء  اخل��ط��وة  ه��ذه  ف��ي  السياسي،  الصعيد  على 
النجاح،  جامعة  في  أجانب  كطاب  أبنائنا  معاملة 
وتأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني بني شطري 
اخلط األخضر. شكرا لرئيس جامعة النجاح ولوزير 
اجلامعة  والدارة  الفلسطينية  والتعليم  التربية 

وبالنجاح لطابنا" إلى هنا نّص البيان.

م�������س�������ؤول ع���ن  : "ان������������ا  ال������ب������اس������ط س������ام������ة   ع�����ب�����د 
الصحة" عن  ع��اٍر  حسون  يدعيه  وم��ا  تصريحاتي 
ينفي  ان  ج��������دا  ط���ب���ي���ع���ي  ح������س������ون:  اك����������رم  ال�����ن�����ائ�����ب 
س����ام����ة احل�����دي�����ث ك����ون����ه ت����اب����ع ل���ل���ق���ائ���م���ة امل���ش���ت���رك���ة

الدكتور  ي��ك��ون  ب��ان  ونعتز 
ال  لها،  سفيرا  الطيبي  احمد 
قضايا  يتابع  م��ن  ان  سيما 
هي  بالهدم  امل��ه��ددة  البيوت 
ال��ق��ائ��م��ة امل��ش��ت��رك��ة ول���م نر 
أي جهة اخ��رى". ثم قال:" 
على  واوصينا  بجلسة  قمنا 
للخارطة  ج���دي���د  م��خ��ط��ط 
وال  تدخل  دون  التفصيلية، 
م��ن أي ط���رف، ك��م��ا ان��ن��ا لم 
بان  يشير  مستند  أي  نتلق 
ه��ن��ال��ك جت��م��ي��د اوام�����ر هدم 
ب����ي����وت".م����ن ج���ان���ب���ه ق���ال 
استطيع  ال  ايضا:"  حسون 
الكشف عن عضو الكنيست 
الذي حتدث مع عبد الباسط 
سامة. طبيعي جدا ان ينفي 
تابع  كونه  احل��دي��ث  سامة 
للقائمة املشتركة، وانا واثق 
ب���ان ه��ن��ال��ك ع��ض��و كنيست 
املشتركة  القائمة  من  عربي 
ان��ا لم  هو من وج��ه سامه. 
احد،  مع  حروبات  لفتح  ات 

وجئت  مستقيم  انسان  فانا 
م��ع س��ي��اس��ة اخ���رى خلدمة 
االوان  آن  وق���د  اجل��م��اه��ي��ر، 
لنتكاتف حتى نحقق االهداف 
امل���رج���وة ال��ت��ي ت��س��اه��م في 
خدمة املجتمع العربي في كل 
مكان، ولن اسمح ألي انتقاد 
يعرقل  ان  م��ك��ان��ه  ف��ي  ل��ي��س 
وهو  م��س��ي��رت��ن��ا".وم��ض��ى 
ي��ق��ول:" ان���ا اح��ت��رم رئيس 
رؤساء  وكل  قلنسوة  بلدية 
السلطات احمللية، وحديثي لم 
يكن مبني على افتراء وكذب 
ال���ل���ه، وذل�����ك النه  ال س��م��ح 
سامة  هاجمني  وان  سبق 
خال خدمتي ألهل قلنسوة، 
اسابيع  ث���اث���ة  ق��ب��ل  ح��ت��ى 
عن  امل��س��ؤول��ني  م��ع  جلست 
لقلنسوة وجنحت  التخطيط 
ب��ادخ��ال ارب��ع��ة ب��ي��وت جدد 
التفصيلية  اخل��ارط��ة  ضمن 
اخلط  خ���ارج  ك��ان��ت  ان  بعد 

االزرق".

النائب اكرم حسون الشيخ عبد الباسط سامة
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