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ابعاد النائب أمين عودة عن
جلسات الكنيست ملدة اسبوع بقرار
من جلنة السلوكيات البرملانية

أص � � � ��درت جل� �ن ��ة ال��س��ل��وك��ي��ات
البرملانية  ،مطلع األسبوع  ،قرارا
بأغلبية أصوات  ،على قرار ابعاد
عضو الكنيست أمي��ن ع��ودة من
القائمة املشتركة  ،مل��دة أسبوع
 ،ع��ن جلسات ال�ل�ج��ان البرملانية
والهيئة العامة للكنسيت .
وق��ال املتحدث بلسان الكنيست
امين عودة
في بيان صحفي أن " قرار اللجنة
جاء على خلفية شكوى من عضو
الكنيست اورن حزان ونافا بوكير وغيرهم ".
وجاء في بيان عممه مكتب عضو الكنيست أمين عودة " أن القرار
جاء بعد الشكاوى الّتي قدمها العديد من نواب اليمني  ،وذلك على
خلفية املواجهة التي حصلت ب�ين ع��ودة وعناصر الشرطة أثناء
زيارة عودة ملدير مركز مساواة جعفر فرح بعد االعتداء على األخير
أثناء اعتقاله ".
وأضاف بيان مكتب عودة  " :يأتي قرار جلنة السلوكيات بأعقاب
حت��ري��ض هستيري ض��د القائمة املشتركة  ،وض��د النائب ع��ودة
شخصيا حيث وصفه وزراء اليمني بأنه أعدى أعداء إسرائيل وأنه
اخلطر األكبر وأنه إرهابي ".
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للحصانة البرملانية الّتي امتتع بها  ،ومن املؤسف أن نرى ان جلنة
السلوكيات في الكنيست خضعت للجوقة التحريضية على النواب
العرب ،وأنها باتت تشكل أداة قمع إضافية بأيدي حكومة اليمني ".
وأض��اف ع��ودة" :سأواصل عملي بالرغم من هذا القرار املجحف
بحقي كمنتخب للجمهور وكرئيس للقائمة املشتركة ".

عضو الكنيست طلب أبو
عرار يستجوب الوزير درعي
عن " تعويضات ازعاج
الطائرات في النقب "

طلب ابو عرار

أرييه درعي

ق��دم عضو الكنيست طلب اب��و ع ��رار  ،مطلع األس �ب��وع ،
استجوابا مستعجال لوزير الداخلية ارييه درع��ي  ،حول
م�ن��ح السلطة احمل�ل�ي��ة ف��ي ع��رع��رة ال�ن�ق��ب  ،وف��ي كسيفة ،
وقرى مجارورة اخرى ،تعويضات بدل االزعاج الناجم عن
اص��وات وضجيج الطائرات  ،وذل��ك على غ��رار منح وزارة
الداخلية تعويضات ب��دل ضجيج لسلطات محلية محاذية
ملطار بن غوريون.
وج��اء استجواب اب��و ع��رار لوجود متييز في ه��ذا اجلانب ،
حيث قال للوزير " انه يقدم تعويضات بدل الضجيج الناجم
ع��ن ازع ��اج ال�ط��ائ��رات للسلطات احمللية ال�ت��ي تقع بالقرب
من مطار بن غ��وري��ون (ال�ل��د)  ،وم��ن ال��واج��ب ان يقدم هذا
التعويض للقرى العربية التي تتأثر من ازعاج الطائرات في
مطار "نبطيم" والذي يعد من اكبر املطارات في البالد " .
كما س��أل النائب أب��و ع��رار الوزير درع��ي في جلسة للجنة
الداخلية حينما ك��ان ال��وزي��ر يعرض برنامج وزارت��ه امام
اللجنة  ،اال ان الوزير لم يعط االجابة عن السؤال  ،االمر
الذي جعل ابو عرار يقدم استجوابا مستعجال  ،وفق ما جاء
في بيان عممه مكتب أبو عرار البرملاني .

احلكومة تصادق على خطة حملاربة ظاهرة تعدد الزوجات

ص��ادق��ت احل�ك��وم��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة على " م �ش��روع "
واس��ع ال�ن�ط��اق حمل��ارب��ة ظ��اه��رة ت�ع��دد ال��زوج��ات في
املجتمع العربي .
وج��اء ه��ذا ال �ق��رار تتويجا لعمل ف��ري��ق مب��وج��ب ق��رار
حكومي ب ��ادرت اليه وزيرة القضاء ايليت شاكيد ،
وشمل ممثلني من الوزارات واملجتمع البدوي .
ويتضمن التقرير النهائي  84توصية تنفيذية تشمل
خطة شاملة للحد من ظاهرة تعدد الزوجات وآثارها،
مبا في ذلك زي��ادة إنفاذ قانون منع تعدد الزوجات ،
وإن�ش��اء آليات لتنسيق ونقل املعلومات بني الشرطة
اإلسرائيلية ومعهد التأمني الوطني وال ��وزارات ذات
الصلة  ،إن�ش��اء وتطوير املناطق الصناعية املتاخمة
للبلدات البدوية  ،م��ع التركيز على تطوير م�ب��ادرات
ال�ت��وظ�ي��ف م��ع إم�ك��ان�ي��ة ت��وظ�ي��ف ال �ن �س��اء  ،وت��وس�ي��ع
نطاق االستجابة للنساء واألطفال في األسر متعددة
ال ��زوج ��ات  .وق ��د مت ت�ع�ي�ين ف��ري��ق ال �ع �م��ل امل�ش�ت��رك
لدراسة "ط��رق التعامل مع التداعيات السلبية لتعدد
ال��زوج��ات" ،التي يرأسها مدير ع��ام وزارة القضاء

الصورة
للتوضيح
عامي باملور  ،في القرار احلكومي رقم  ، 2345الذي
رفعته وزي ��رة ال�ق�ض��اء إيليت شاكيد إل��ى احلكومة

للموافقة في  29يناير  /كانون ثاني  2017كجزء من
التنمية االقتصادية للحكومة للسكان البدو في النقب .

كمال عطيلة من بيت جن يحصل على وسام رئيس ال ّدولة لل ّتط ّوع

ح�ص��ل ك �م��ال عطيلة م��ن ب�ي��ت ج ��ن ,م��دي��ر جمعيّة
نسيج  ،على وس��ام رئ�ي��س ال � ّدول��ة للتّط ّوع للعام
 . 2018وق��د ت�ق� ّدم للحصول على ال��وس��ام 280
مؤسسات  ،جمعيّات وأف��راد .يذكر أن
مرشّ حا من ّ
كمال عطيلة أمضى  32عاما في التّط ّوع  والعمل
اجلماهيري.
وجاءنا من جمعية نسيج  " :ه��ذا العام خُ ِّ
صصت
اجل��ائ��زة للمتط ّوعني ألك�ث��ر م��ن  20عاما  ،ال��ذي��ن
اصبح التّط ّوع عندهم نهج حياة  .إضافة الى ذلك
مت إختيار
وبالتّشاور مع أعضاء إدارة جمعيّة نسيج ّ
الشّ اب عز ط�لال قبالن ,ال��ذي يتط ّوع في اجلمعيّة
ال �تّ �ط��وع �يّ��ة وف ��ي ج�م�ع�يّ��ة نسيج ل�ل�ح�ص��ول على
ميداليّة رئيس ال ّدولة لالستمرار في مسيرة العطاء
والتّطوع".
وق��ال كمال عطيلة  " :أه��دي هذه اجلائزة ال ّرمزية
حب اإلنتماء ور ّباني
للمرحوم أبي ,الذي زرع بي ّ
على ح� ّ�ب ال�ن��اس وإحترامهم  ،وأل ّم��ي رم��ز العطاء
والتّفاني   ،ولزوجتي املخلصة واوالدي  ،وألبناء
عائلتي الكرمية  ،وألعضاء وعضوات جمعيّة نسيج
فردا فردا  ،وألهل بلدي الكرام وكل من كان له دور

كمال عطيلة يتسلم الوسام من رئيس الدولة

في مسيرتي التّط ّوعيّة وما أكثرهم ".
وأض��اف عطيلة  " :أشكر أع�ض��اء جمعيّة نسيج
ال��ذي��ن ش��ارك��ون��ي ف��ي م��راس��م االح�ت�ف��ال ف��ي بيت
رئيس ال ّدولة  ،واألخ كمال قيس  ،وعائلة الشّ اب عز

وفد من عشيرة الهيب في طوبا يتبرع
الصحاب البيت املهدوم في منشية زبدة

ق ��ام وف ��د م��ن ق��ري��ة
ط� � ��وب� � ��ا  ،م� �ط� �ل ��ع
األس �ب��وع  ،ب��زي��ارة
أصحاب البيت الذي
مت ه��دم��ه األس �ب��وع
املنصرم في منشية
زبدة  ،وذلك ملؤازرة
األه � ��ال � ��ي وت� �ق ��دمي
الدعم لهم .
وع� �ل� �م ��ت ص�ح�ي�ف��ة
ب��ان��ورام��ا  ،ان��ه كان
في استقبال الوفد،
أجواء أخوية في منشية زبدة
ح� � �س � ��ن ال � �ه � �ي� ��ب،
ال ��رئ� �ي ��س ال �س��اب��ق
وك � ��ان ح �س��ن ال �ه �ي��ب ق ��د ق� ��ال ف ��ي ح��دي��ث
البدوية
السلطات
ومنتدى
ملجلس بيت زرزير
سابق مل��راس��ل صحيفة ب��ان��ورام��ا ،ف��ي يوم
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ف��ي ال �ش �م��ال  ،و
الهدم  " :في عام  2005بدأ اص��دار اوامر
زبدة.
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من
واهال
أصحاب البيت
ال �ه��دم  ،وق �م��ت ح�ي�ن�ه��ا مب �ن��ع الهدم حيث
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وق ��ام ال��وف��د
كنت اق��ف ام��ام اوام��ر الهدم كالسد املنيع ،
بتقدمي مبلغ من امل��ال  ،ألصاحب البيت في
وأع��د اص�ح��اب البيت ان�ه��م س�ي�ع��ودون الى
منشية زب��دة ،ملؤازرتهم في احملنة التي أملت
بيوتهم قريبا  ،لكن السؤال هنا اين رؤساء
بهم .وكان الوفد من طوبا قد نسق في وقت
السلطات احمللية البدوية ومل��اذا ال يحركون
سابق ال��زي��ارة مع حسن الهيب ال��ذي رحب
ساكنا بهذا الشأن؟ ".
بدوره بهذه املبادرة.

قبالن والشّ باب والشّ ابات املتط ّوعني في اجلمعيّة
التّطوعيّة ".
�أن ك�م��ال عطيلة يعمل ناطقا
م��ن اجل��دي��ر ذك ��ره ب � ّ
رسميّا بإسم وزارة التعليم للمجتمع العربي .

تنظيم وقفة تضامنية مع
قطاع غزة في الناصرة

يرفعون العلم الفلسطيني في الناصرة
من علي مغربي مراسل صيحفة بانوراما

نظم نشطاء " أبناء البلد " وحزب كفاح والقوى الوطنية
ف��ي الناصرة ف��ي األي��ام األخ�ي��رة  ،وقفة تضامنية م��ع غزة
عند دوار شهاب ال��دي��ن ف��ي ال�ن��اص��رة  .ورف��ع املتظاهرون
االع�ل�ام الفلسطينية ،فيما رددوا ش�ع��ارات مختلفة  ،منها
" من الناصرة ال��ى غ��زة  ...ص��وت كرامة وع��زة " .ووجه
املتظاهرون االنتقادات لالنظمة العربية والسلطة الفلسطينية.

