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للمطالبة بوقف اجلرمية في
الوسط العربي  ...مسيرة سيارات
من أم الفحم حتى القدس
نُظمت مطلع األسبوع  ،مسيرة سيارات قطرية انطلقت
من مدينة ام الفحم واختتمت امام مكتب رئيس احلكومة
في القدس  ،بدعوة من جلنة املتابعة العليا للجماهير
العربية  ،واللجنة القطرية للسلطات احمللية العربية،
وجلنة مكافحة العنف املنبثقة عن جلنة املتابعة العليا،
واحت ��اد ال�ل�ج��ان الشعبية ف��ي امل ��دن وال �ق��رى العربية،
واحتاد جلان افشاء السالم في البالد  ،وذلك ملكافحة
العنف  ،في ظل استفحال اجلرمية في الوسط العربي.
انطلقت املسيرة م ��ن م �ن �ط �ق��ة ال� �س ��وق ال �ب �ل��دي في
م��دي �ن��ة ام ال �ف �ح��م ،وش� � ��ارك ب �ه��ا ال� �ع� �ش ��رات م ��ن ام
الفحم ،وعلى رأسهم رئيس بلدية ام الفحم الشيخ خالد
حمدان ،واملهندس زكي اغبارية رئيس اللجنة الشعبية،
وسياسيون ونشطاء اجتماعيون واهال .
وجرت بعض املشاحنات بني عضو الكنيست د .يوسف
جبارين وعناصر الشرطة بعد ان ق��ام اف ��راد شرطة
بتصوير املشاركني باملسيرة .
ويفيد م��راس��ل صحيفة ب��ان��ورام��ا ان رؤس ��اء سلطات
محلية عربية وم �ش��ارك��ون م��ن ان �ح��اء البالد التحموا
مبسيرة السيارات  ،من عدة نقاط  ،من الشمال والوسط
واجلنوب .
وج��رت امل �س �ي��رة حت��ت ش� �ع ��ارات " :ال ل�ل�ع�ن��ف  ...ال
ل �ل �ج��رمي��ة" ،و" ال ل �س�ل�اح االج� � ��رام وع �ص��اب��ات��ه"،
و"مجتمعنا في خطر".
وق��ال��ت املتابعة وال�ل�ج��ان امل�ش��ارك��ة  ،ف��ي ب�ي��ان لها إن
" ج��رائ��م القتل والعنف وإط�ل�اق ال�ن��ار املتكررة تهدد
مجتمعنا وتقض مضجع كل من هو غيور على سالمة
مجتمعه وابناء بلده".
كما ج��اء ف��ي البيان أن " تفشي اجل��رمي��ة وعصابات
اجلرمية التي حولت اإلج��رام ال��ى مصدر لالسترزاق
اصبحت تشكل تهديدا ً خطيرا ً على وج��ودن��ا ،وعلينا
جميعا ً أن نتح ّمل مسؤولياتنا لتنظيف مدننا وقرانا من
السالح ومن اجلرمية .إن مصيرنا بأيدينا وان الساكت
عن احلق شيطان أخرس ،وإن سكوتنا عن اجلرمية هو
جرمية ،وإن سكوتنا عن املجرم هو دعم له في جرميته
".

اشتباكات بااليادي بني عناصر
الشرطة وعدد من املتظاهرين
ووقعت اشتباكات ومشادات بااليادي بني أفراد الشرطة
وعدد من املتظاهرين  ،ظهر من بينهم في تسجيل فيديو،
عضو الكنيست د .يوسف جبارين وآخرون.
وفي هذا السياق  ،قال رئيس جلنة املتابعة  ،محمد بركة:
"إن املشاركة الواسعة مؤشر إيجابي في معركتنا للجم
ظاهرة العنف واجلرمية  ،وباألساس الضغط على أجهزة
تطبيق القانون بالتوقف عن تقاعسها والتواطؤ مع هذه
اجلرمية ،التي هي مبثابة نزيف ".
أما عضو الكنيست ورئيس القائمة املشتركة أمين عودة
فقال  " :العنف واجل��رمي��ة فرضا وض��ع ط��وارئ داخ��ل
املجتمع العربي  .نحن بصدد الكثير من اخلطوات من أجل
القضاء على اجلرمية ".
واضاف عودة  ":نريد عرقلة السير ونريد إحداث ضجة
وأكثر من ذلك بكثير ألن حياة االنسان هي القيمة العليا ".
من ناحيته  ،قال عضو الكنيست عبد احلكيم حاج يحيى :
" جمع السالح هو العنصر الهام في حربنا ضد اجلرمية،
الن توفر السالح بأيدي املجرمني يسهل عملية القتل عن
طريق قاتل مأجور او صاحب ثأر حاقد ".
وحمل حاج يحيى الشرطة واذرعتها " املسؤولية الكاملة
عن االنتشار املخيف لالسلحة في املجتمع العربي وعن
التلكؤ في كشف القتلة وجنودهم ".

املتظاهرون يصرخون :
"الشرطة نامية  ..اردان استقيل"
ووصلت ف��ي ح��وال��ي ال�س��اع��ة الواحدة ظهرا  ،مسيرة

السيارات الى أم��ام مكتب رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو،
وص��رخ امل�ت�ظ��اه��رون باعلى صوت عبر مكبرات الصوت
"اردان فشلت  ..استقيل" " ،اردان استقيل ل��ن نتحملك
اكثر"" ،احلكومة فشلت  ...نريد جلنة حتقيق " " ،الشرطة
ن��امي��ة" " ،املجرمون يحتفلون" ،ك�م��ا رف��ع امل�ت�ظ��اه��رون
شعارات تندد باجلرمية في الوسط العربي وتحُ مل احلكومة
مسؤولية استفحالها .

يرفعون الالفتات أمام مكتب رئيس احلكومة

تلميذات
وتالميذ
صف السابع!
ال

لديكم فرصة لالنضمام

הצעירהفي العلوم
اسرائيل الشاب
الى
במדעים
منتخبישראל
לנבחרת
تقيم وزارة التربية ومركز علماء املستقبل ،والول مرة ،منتخب
اسرائيل الشاب في العلوم  -نواة ملنتخب اسرائيل لاللومبيادة
في الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم احلاسوب
ستجري التصنيفات للمنتخب الشاب بأوساط تلميذات وتالميذ الصف السابع.
نشاط املنتخب سيكون في مجرى الصفوف الثامنة والتاسعة.
ستجري املرحلة االولى للتصنيفات عن طريق اختبار انترنيتي في املدارس في املواعيد التالية :

يوم الثالثاء املوافق 15.5.18

يوم اخلميس املوافق 24.5.18

إننا ندعوكم لالنضمام الى منتخب املستقبل

ابحثوا عنا في الشبكة  :منتخب اسرائيل الشاب في العلوم

