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ومت التوجه الى "املقبرة الفوقا" ،حيث مت
وضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء
في املقبرة .بعدها زار املشاركون اماكن
استشهاد الشبان في مدينة الناصرة عام
 .2000واختتمت املسيرة بوضع اكاليل
ال��زه��ور على النصب ال�ت��ذك��اري املتواجد
شرقي املدينة.
ووج��ه رئيس بلدية الناصرة علي سالم
كلمة ل�ع��ائ�لات ال�ش�ه��داء ال�ث�لاث��ة م��ن ابناء
ال �ن��اص��رة ،م��ؤك��دا على اهمية اح �ي��اء هذه
الذكرى.

أسماء شهداء هبة القدس واالقصى
وشهداء هبة القدس واالقصى التي وقعت
في شهر أكتوبر سنة  2000هم :الشهيد
محمد ج�ب��اري��ن ( 23ع��ام��ا  -أم الفحم)،
الشهيد أح�م��د ص�ي��ام ج�ب��اري��ن ( 18عاما
م�ع��اوي��ة) ،الشهيد رام��ي غ��رة ( 21عاماج��ت) ،الشهيد إي��اد لوابنة ( 26عاما -الناصرة) ،الشهيد عالء نصار ( 18عاما
عرابة) .الشهيد أسيل عاصلة ( 17عاماعرابة) ،الشهيد عماد غنامي ( 25عاما-سخنني) ،الشهيد وليد أبو صالح ( 21عاما
سخنني) ،الشهيد مصلح أبو جراد (19عاما -دير البلح) ،الشهيد رامز بشناق
( 24ع��ام��ا  -ك�ف��رم�ن��دا)( ،الشهيد محمد
خمايسي ( 19عاما  -كفركنا) ،الشهيد
عمر عكاوي ( 42عاما -الناصرة) ،الشهيد
وس��ام يزبك ( 25عاما -ال �ن��اص��رة) .كما
ادت ال �ه �ب��ة ال���ى وق� ��وع م �ئ��ات اجل��رح��ى
واملعتقلني.

ايقاد " شعلة الوفاء
للشهداء " في بيت الشهيد
اسيل عاصلة بعرابة
يشار الى أنه كان قد مت قبل يوم الذكرى
بيوم واحد " ،ايقاد شعلة الوفاء للشهداء"،
ف��ي بيت عائلة الشهيد أسيل عاصلة في
ع��راب��ة  ،وذل� ��ك ب �ح �ض��ور ذوي ال �ش �ه��داء
وشخصيات سياسية واجتماعية ،من جلنة
املتابعة والقائمة املشتركة واللجنة القطرية
وغيرها .وتولى عرافة احياء الذكرى اسيل
س��رح��ان ع�ث��ام�ل��ة ال ��ذي رح ��ب باحلضور
مستذكرا ً شهداء هبة القدس واالقصى ،
مؤكدا على أهمية احياء هذه الذكرى.
وحتدث حسن عاصلة والد الشهيد اسيل
عاصلة  ،والذي قال" :وصيتكم في قلوبنا
وعقولنا  ،ننقلها لألجيال التي ستأتي بعدنا
ليكملوا املشوار يا شهداءنا ان ابناء شعبنا
لن ينسوكم  ،انتم في ضمائرهم وقلوبهم
وعقولنا وان طال الطريق وظهرت بعض
ال�غ�ي��وم  ،ل�ك��ن ش�م��س احل��ري��ة وال�ت�ح��ري��ر
ستبقى ساطعة ال��ى ان يعود ه��ذا الوطن
حرا عربيا ابيا ً يشارك امته  ،ويبني معها
املجد ال��ذي نستحقه كأمة " .وأعلن أمين
حاج يحيى عن ايقاد الشعلة وقال  ":نعم
انه جيل جديد يستلم الراية من جديد ".
واش��ار حاج يحيى الى ان " هذه املناسبة
ت�ق��ام ل�ل�م��رة ال�ث��ان�ي��ة ب�ع��د أن اق�ي�م��ت ال�ع��ام
املاضي في بيت الشهيد رام��ي غرة وهذه
املرة في بيت الشهيد اسيل عاصلة "  ،وقد
قام بدعوة االسير احملرر سمير سرساوي
الذي قضى  30عاما باألسر ليشعل شعلة
الشهيد اسيل عاصلة .
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اصوات تنتقد عضو الكنيست د .مطانس شحادة النه لم
يدافع عن زميلته حنني زعبي امام علي سالم في الناصرة
سمعت ف��ي اوس ��اط اجلمهور ف��ي منطقة الناصرة
واجلليل مالحظات ناقدة لعضو الكنيست من التجمع
الدميوقراطي الدكتور مطانس شحادة لكونه لم يرد
على اقوال رئيس بلدية الناصرة علي سالم الناقدة
لعضو الكنيست السابقة حنني زعبي على مسمع
من مطانس شحادة دون ان ينبس األخير ببنت شفة
ليدافع عن زعبي .

د .مطانس شحادة

حنني زعبي

وكان رئيس بلدية الناصرة علي سالم قد تطرق في
سياق كلمة القاها ضمن مراسم احياء الذكرى الـ19
لهبة القدس واالقصى ،في مدينة الناصرة  ،تطرق
ال��ى مشاركة عضوي الكنيست د .مطانس شحادة
وهبة يزبك ( التجمع – القائمة املشتركة) في مراسم
احياء الذكرى  .وقال علي سالم  ":اسمحوا لي في
البداية ان أرح��ب بأخونا عضو الكنيست الدكتور
م�ط��ان��س ش �ح��ادة  ،وبعضو ال�ك�ن�ي�س��ت ه�ب��ة ي��زب��ك
خاصة انه الول مرة في مدينة الناصرة يكون عضوا
كنيست ويقومان مبرافقتنا  ..اي ان��ه بعد الراحل
توفيق ز ّياد ما كان في عضو كنيست من الناصرة،
واليوم في عنا اعضاء كنيست اثنني ".

هبة يزبك

علي سالم ومطانس شحادة يضعان أكليل زهور على أضرحة الشهداء في الناصرة

وهنا قاطعه د .مطانس شحادة قائال " حنني  ..حنني
كانت  ( "..قاصدا عضو الكنيست حنني زعبي-
احملرر) .فرد علي سالم  ":حنني كانت  ..بس حنني
ما كانت نشيطة معنا  ،يعني وال مرة شاركتنا عشان
هيك قاعدين بننسى بسرعة  ،وهذا غلط ".
وتابع علي سالم  ":لذلك نحن نشكرك يا مطانس
الن��ك منذ البداية تقوم مبشاركتنا وت��زور البلدية
وي�ه�م��ك ال �ن��اص��رة وك��ذل��ك ه�ب��ة ي��زب��ك " .وت�س��اءل
البعض ملاذا لم يرد مطانس شحادة على علي سالم
م��ا يوحي بانه ي��واف��ق على اق��وال��ة !! وال ي��داف��ع عن
زميلته في احلزب على مدى عشرات السنني وهي
النائبة السابقة حنني زعبي .

عائلة ابو عومير تقيم وليمة عشاء
مبناسبة االئتالف البلدي في رهط

احتفاال بالتوقيع على اتفاق االئتالف املوسع في املجلس البلدي في مدينة رهط بعد  10أشهر
على موعد االنتخابات ،والتصويت على ميزانية البلدية  ،نظمت عائلة ابو عومير (ابو مديغم)،
مطلع األسبوع ،وليمة عشاء من املناسف البدوية ،شارك فيها رئيس البلدية الشيخ فايز ابو
صهيبان وغالبية أعضاء املجلس البلدي ولفيف من املدعوين من أهالي رهط واملنطقة.
تولى عرافة احلفل عباس اب��و عومير  ،حيث استمع احلضور لعدد من الكلمات استهلها
املضيف احلاج عامر ابو عومير  ،وتبعه رؤساء القوائم املختلفة ،بينهم فيصل الهزيل  ،حسن
النصاصرة  ،يوسف العبرة  ،خليل الدراوشة  ،عطا ابو مديغم ورئيس البلدية الشيخ فايز
ابو صهيبان .
واختتم الكلمات الشيخ حماد ابو دعابس رئيس احلركة اإلسالمية في البالد ،حيث أكد
املتحدثون على " ض ��رورة خ��دم��ة امل��واط��ن ف��ي ره��ط ال��ذي سيكون ه��و امل�ع��ارض��ة لعمل
البلدية ،وأنه دقت ساعة العمل لتنفيذ املشاريع املختلفة لرفاهية السكان " .

ويفيد مراسل صحيفة بانوراما  ،ان السيدة
حنني زعبي ال تتواجد في البالد  ،امنا تتواجد
خارجها لغرض الدراسة  .يشار الى ان حنني
زعبي ق��د غ ��ادرت ال�ب�لاد ح��وال��ي  10اي��ام قبل
االن�ت�خ��اب��ات  ،لكن النائبة اجل��دي��دة هبة يزبك
أط��رت عليها وعلى نشاطها  ،في حديث متلفز
لقناة هال  ،لبرنامج بسام جابر يحاور  .هذا
وف��ي ح��ال وصلنا اي تعقيب على اق��وال علي
سالم من حنني زعبي او من التجمع الوطني،
النائب مطانس شحادة او النائبة هبة يزبك
فسنقوم بنشره في عدد الحق.

عضو الكنيست د .أحمد الطيبي
يزور مكاتب بانوراما في الطيبة

جانب من احلضور  -تصوير عبد القادر ابو مديغم

من حسني العبرة مراسل صحيفة بانوراما

تعقيب حنني زعبي او التجمع

صورة التقطت خالل الزيارة

ويلتقي بسام جابر

زار عضو الكنيست د.احمد الطيبي رئيس احلركة العربية للتغيير
ورئ�ي��س كتلة القائمة املشتركة ،مطلع األس �ب��وع ،مكاتب مؤسسة
ب��ان��ورام��ا ف��ي مدينة الطيبة ،وال�ت�ق��ى ب�س��ام ج��اب��ر رئ�ي��س التحرير
ملجموعة بانوراما وتلفزيون هال .
ودار احلديث حول اهم التطورات السياسية واحلزبية بعد االنتخابات
االخ�ي��رة وآف��اق تشكيل حكومة ج��دي��دة بعد الطريق امل�س��دود ال��ذي
وصل اليه احلزبني الكبيرين الليكود وكحول الفان.
وراف��ق د الطيبي ف��ي زي��ارت��ه احمل��ام��ي احمد دراوش ��ة عضو اللجنة
املركزية للعربية للتغيير وعضو مجلس محلي اكسال .

