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نساء مقدسيات لعضو الكنيست
د .منصور عباس من املشتركة:
"لم نصوت ..بدك توخذ هوياتنا؟
ال تستغلوا االقصى ملصاحلكم"

هاجمت نساء مقدسيات ،مطلع
األس� �ب ��وع  ،د .م�ن�ص��ور ع�ب��اس،
ع �ض��و ال �ك �ن �ي �س��ت ع���ن احل��رك��ة
االس�لام�ي��ة – القائمة املشتركة،
وذل � ��ك خ �ل�ال زي ��ارت ��ه للمسجد
االق� �ص ��ى امل� �ب ��ارك .وي �س �م��ع في
تسجيل ف�ي��دي��و ظ�ه��ر ف�ي��ه عضو
ال �ك �ن �ي �س��ت د .م �ن �ص��ور ع �ب��اس،
ون�س��اء يجلسن على االرض في
منصور عباس
س��اح��ة املسجد االق �ص��ى ،تُسمع
اح� � ��دى ال� �ن� �س ��وة وه � ��ي ت� �ق ��ول:
"ان��ا مصوتش ب��دك توخذ الهوية ؟  ..احنا املقدسيات واملقدسيني
مضطهدين  .بدك هويتي ؟ وقف على جنبي عشان اوق��ف معاك".
وتسمع مقدسية اخ��رى وه��ي تقول  ":الكنيست سياسة ق��ذرة .
عاملينلي دعايات على االقصى " .

" انتقادات خلطاب تسليم الهويات "

وتأتي هذه االنتقادات املوجهة للدكتور منصور عباس على خلفية
تصريحات أدل��ى بها عشية االنتخابات االخيرة للكنيست ،حيث
قال ما معناه ان على من يريد ان يقاطع االنتخابات تسليم هويته
وان يخرج من اللعبة السياسية .
هذا التصريح اثار ردود فعل غاضبة في املجتمع العربي وجاء في
احرج االوقات وقبل يومني فقط قبل موعد االنتخابات  .واعاد هذا
التصريح الى االذه��ان تصريحات ادلى بها سابقا غالة اليمينيني
في اسرائيل مبا في ذلك ما سبق صرح به افيغدور ليبرمان بسلخ
منطقة املثلث م��ن اس��رائ�ي��ل وحتوليها ال��ى املناطق الفلسطينية.
استعمال منصور عباس لتعبير فليسلموا هوياتهم اعتبر في نظر
الكثيرين بأنه مبثابة دع��وة للعرب الفلسطينيني من داخ��ل اخلط
االخضر بأن يهاجروا من البالد اذا لم يقوموا بالتصويت للكنيست
اإلسرائيلي (للقائمة املشتركة).

" هذا كذب وافتراء "

وقد عقب د .عباس في حينه على هذه التصريحات قائال " :يتناقل
البعض كالما لي ،كأني أدعو فيه من ال يريد التصويت أن يسلم
هويته .هذا كالم كذب وافتراء .أما كالمي فهو موجود في الفيديو،
يستطيع كل واحد حريص على احلق واحلقيقة أن يسمعه .أكدت
فيه احترامي حلق املقاطعني واملشاركني وأني ال أشك في وطنيتهم
وصدقهم .نحن هنا باقون في وطننا ،متشبثون بهويتنا الوطنية
والدينية نتصدى ملخططات التهجير بوحدة صفنا ،مشاركون
ومقاطعون ،رغم املتصيدين بنا"  ،اقوال منصور عباس ".

أولياء أمور من باقة
الغربية يتذمرون :
" طالبنا في خطر
ويعانون من الغاز املسيل
للدموع الذي يطلقه
اجليش االسرائيلي "

طالبان في باقة

املتحدث بلسان اجليش يرد  " :مت استخدام وسائل تفريق املظاهرات وفقا لإلجراءات املعمول بها "
م ��ن اب��راه��ي��م اب� ��و ع �ط��ا م ��راس ��ل صحيفة
بانوراما
ه��ددت جلنة اولياء ام��ور الطالب في مدرسة
الشافعي االبتدائية ف��ي مدينة باقة الغربية
ب��إع�لان اإلض ��راب ال�ع��ام واملفتوح ف��ي جميع
م��دارس املدينة اذا لم تقم اجلهات احلكومية
املسؤولة ،وعلى رأسها اجليش اإلسرائيلي،
ب��وق��ف م �ع��ان��اة م �ئ��ات ال �ط�لاب ف��ي امل��درس��ة
وط�ل�اب ال��روض��ات وامل��ؤس �س��ات التعليمية
املجاورة لها بسبب الغاز املسيل للدموع.
وذك ��ر ع��دد م��ن األه��ال��ي ان "ق���وات اجليش
االسرائيلي تقوم باطالق قنال الغاز املسيل
للدموع ،في محاولة ملنع مواطنني وعمال من
الضفة من دخ��ول اسرائيل ،عبر فتحات في
اجل��دار الفاصل ،وه��و م��ا أك��ده احل��اج ف��وزي
ابو طعمة ،عضو جلنة أولياء أمور الطالب في
مدرسة الشافعي.

"طالبنا في خطر"

وأض� ��اف أب� ��و ط � �ع � �م� ��ة ق� ��ائ �ل�ا ل �ص �ح �ي �ف��ة
بانوراما  " :الوضع ب��ات ال ُي�ط��اق .مئات
ال� �ط�ل�اب ي �ع��ان��ون ف ��ي ك ��ل ص �ب��اح بسبب
اط�ل�اق ق�ن��اب��ل ال �غ��از امل�س�ي��ل ل �ل��دم��وع من
قبل ق��وات اجل�ي��ش على ع�م��ال ومواطنني
فلسطينيني ي�ح��اول��ون التسلل ل�لأراض��ي
اإلسرائيلية يوميا  ،وه��م مي��رون م��ن هنا

ف��ي م��درس��ة ال �ش��اف �ع��ي وك ��ل ال��روض��ات
والبساتني واملؤسسات التعليمية املوجودة
في محيطها وبالقرب منها ".

م��ن ام� ��ام ال��ط�ل�اب ح �ت��ى ان ال��غ��از ي��دخ��ل
ال�ص�ف��وف التعليمية ،االم ��ر ال ��ذي يشكل
خطرا على سالمة وصحة وأم��ن طالبنا.
ن �ح��ن ن �ط��ال��ب اجل� �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة وع�ل��ى
اجليش اإلسرائيلي " :سنقوم
رأسها اجليش اإلسرائيلي بوقف اط�لاق
القنابل وإيجاد حل ملشكلتهم وليس
على بكل ما يلزم للحفاظ على األمن"
حساب سالمة وصحة طالبنا واطفالنا.
م ��ن ج��ان �ب��ه  ،ع �ق��ب امل �ت �ح��دث ب��اس��م اجل�ي��ش
ووف��ق م��ا فحصناه ف��إن هناك قصور في
اإلسرائيلي على امل��وض��وع  ،قائال  " :خالل
اجل� ��دار ال �ف��اص��ل ب�ع��د ق �ي��ام ج �ه��ات معينة
األسبوع املاضي  ،مت تدمير عدد من البوابات
بفتح فتحات ف��ي اجل���دار م��ن اج��ل تسلل
ال �ت��ي ك��ان��ت ج � ��ز ًءا م ��ن ال �س �ي��اج األم� �ن ��يفي
عمال وس ّكان من الضفة الى البالد".
منطقة طولكرم .من أجل منع وقوع املزيد من
واض ��اف احل ��اج ف ��وزي اب��و طعمة " :لقد
احلوادث وتسلل الفلسطينيني
ق �م �ن��ا ب��االت��ص��ال ب��احمل��ام��ي
ال� � ��ى اجل� ��ان� ��ب اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي
مرسي ابو مخ رئيس بلدية
م� ��ن ال� �س� �ي ��اج  ،اس �ت �خ��دم��ت
باقة العربية وبالفعل رأينا
ق ��وات األم ��ن وس��ائ��ل لتفريق
حتركا من قبل الشرطة التي
امل� �ظ ��اه ��رات .ب ��اإلض ��اف ��ة إل��ى
ح �ض��رت وح �ق �ق��ت وت��اب�ع��ت
ذلك ،نفذت قوات جيش الدفاع
االم ��ر  .ك� �ل ��ي ام���ل ان ت�ق��وم
اإلسرائيلي األعمال الهندسية
اجل �ه��ات امل �س��ؤول��ة ب��اي�ج��اد
ل � �س� ��د ال� � �ب � ��واب � ��ات ال�� �ت� ��ي مت
حل فوري وإال فإننا سنقوم
اختراقها .مت استخدام وسائل
باجراءات صارمة ونضاالت
تفريق املظاهرات من قبل قوات
حلماية أبنائنا الطالب حتى
فوزي ابو طعمة
األم ��ن ال�ت��اب�ع��ة جل�ي��ش ال��دف��اع
لو تطلب االمر اعالن االض
اإلس��رائ�ي�ل��ي وف�ق��ا ل�لإج��راءات
راب ،ألننا على يقني ان��ه لو
املعمول بها والوضع األمنيفي املنطقة .سوف
ك��ان ه��ذا يحدث في تل أبيب او القدس او
يقوم جيش ال��دف��اع اإلسرائيلي بكل م��ا يلزم
أي بلدة يهودية لقامت الدنيا ولم تقعد .من
للحفاظ على األم��ن  ،وسيتصرف بقسوة في
هنا نحن نطالب اجلهات املسؤولة وقف هذا
األحداث التي تهدد أمن السكان في املنطقة".
االستهتار بسالمة وصحة ابنائنا الطالب

ملثم يطلق النار على
سيارة رئيس مجلس نحف احمللي

مصرع الشاب محمد جبر االعسم
بحادث دهس على مدخل تل السبع

مصابان باطالق
نار بصالون حالقة
في دير حنا

حت��ق��ق ال� �ش ��رط ��ة ف��ي
مالبسات اطالق النار
جت� ��اه س� �ي ��ارة رئ�ي��س
مجلس نحف احمللي،
م �ن �ت �ص��ف األس� �ب ��وع.
وأفادت الشرطة أنّه لم
يصب أحد بأذى جراء
اط �ل��اق ال� �ن���ار ،بينما
مت ال �ت �س �بّ��ب ب��اض��رار
تصوير كاميرات املراقبة
أن
ل �ل �س �يّ��ارة  .ي��ذك��ر ّ
الشرطة نصبت ح��واج��ز ف��ي املنطقة بهدف ال��وص��ول ال��ى املشتبهني  ،وقالت
أن " األسباب لهذه احلادثة غير معروفة " .يشار الى
م�ص��ادر ف��ي الشرطة ّ
أن هذا العمل القى استنكارا عارما من قبل الس ّكان في نحف .
ّ

ل� �ق ��ي ال � �ش� ��اب م�ح�م��د
ج� �ب ��ر االع � �س� ��م ( 33
ع��ام��ا ) م��ن س �ك��ان تل
السبع مصرعه جراء
تعرضه للدهس  ،أمس
االول األرب� �ع ��اء ،عند
مدخل قرية تل السبع .
وكانت الطواقم الطبية
التي وصلت إلى املكان
السيارة في موقع احلادث
ق� ��دم� ��ت اإلس � �ع� ��اف� ��ات
األولية للفقيد ومت نقله بسيارة االسعاف الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لكنه
توفي متأثرا بجراحه بالغة اخلطورة .وقال املتحدث بلسان الشرطة " ان سائق السيارة
الضالع بحادث الدهس هرب من املكان ،وانه بعد التحقيقات مت التوصل للسائق الضالع
باحلادث ،فيما تستمر التحقيقات مبالبسات احلادث.

علمت صحيفة بانوراما أن حادثة اط�لاق نار
وقعت في بلدة دي��ر حنا  ،في األي��ام األخيرة،
ح �ي��ث أق� ��دم م �ج �ه��ول ع �ل��ى اط �ل�اق ن ��ار اجت��اه
صالون حالقة  ،مما اسفر عن إصابة شابني ،
حيث وصفت جراحهما باملتوسطة  ،ومت نقلهما
الى املستشفى لتلقي العالج .
من جانبه  ،عمم الناطق بلسان الشرطة لواء
اجل �ل �ي��ل ب �ي��ان��ا ص�ح�ف�ي��ا وص �ل��ت ن �س �خ��ة عنه
لصحيفة بانوراما  ،جاء فيه ":اطلقت الليلة في
ديرحنا عيارات نارية باجتاه صالون حالقة
واصيب ج��راء اط�لاق النار شابان (  19عاما
و  25عاما ) ووص�ف��ت جراحهما باملتوسطة
ومت ن�ق�ل�ه�م��ا ال���ى م�ش�ف��ى ب ��وري ��ا الس�ت�ك�م��ال
العالج  .وقد هرعت الشرطة ال��ى املكان التي
فتحت حتقيقا في مجريات احلادثة " .

م� ��ن ع� �م ��اد غ �ض �ب��ان
م� � ��راس� � ��ل ص �ح �ي �ف��ة
بانوراما

م� ��ن ح��س�ي�ن ال �ع �ب��رة
م� � ��راس� � ��ل ص �ح �ي �ف��ة
بانوراما

م ��ن ح �س�ين ال �ع �ب��رة م ��راس ��ل صحيفة
بانوراما

