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اللجنة القطرية
غاضبة وتشكو
من معاملة جلنة
املتابعة لها !

محمد بركة

مازن غنامي

عممت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات احمللية العربية
التي يرأسها مازن غنامي  ،نسخة عن رسالة وجهتها الى
جلنة املتابعة العليا للجماهير العربية التي يرأسها محمد
بركة  ،اشتكت فيها من املعاملة ! .
وننشر فيما يلي نص الرسالة ،حرفيا كما وصلتنا:
"حضرة السيد محمد بركة احملترم ،
رئيس جلنة املتابعة العليا للجماهير العربية ،
حتية وبعد ،
املوضوع :مالحظات نقدية في التعامل مع اللجنة القطرية..
ن�ت��وج��ه إل�ي�ك��م  ،وب��إي �ج��از  ،ع�ب��ر ه��ذه ال��رس��ال��ة اخل�ط�ي��ة ،
مبالحظات نقدية ُ ،متك ِّررة  ،في تعامل جلنة املتابعة العليا
للجماهير العربية في البالد مع اللجنة القطرية لرؤساء
السلطات احمللية العربية  ،كإحدى أهم املُر ِّكبات امل ُ ِّ
ؤس َسة
للجنة املتابعة العليا  ،على أمل أن يجري اإلصغاء جيدا ً لهذه
املالحظات األولية والتعامل معها بجدية بهدف جتاوزها
وعدم تكرارها ,ملا للجنة القطرية من أهمية حيوية ُمؤ ِّثرة
وف��اع�ل��ة ف��ي إط��ار جلنة املتابعة وتنفيذ ق��رارات�ه��ا الهامة
واجلماعية..
ف�ق��د ج��رى ي��وم اخل�م�ي��س امل��اض��ي (، )03/05/2018
اجتماع ه��ام لسكرتارية جلنة املتابعة العليا في مكاتب
اللجنة القطرية ف��ي ال�ن��اص��رة  ،لبحث ع��دد ه��ام ج��دا ً من
ال�ق�ض��اي��ا وامل �س �ت �ج��دات ال�س�ي��اس�ي��ة وال��وط�ن�ي��ة  ،دون أن
تُدعى اللجنة القطرية البتَّة  ،ال بالوسائل " احلديثة " وال
بالوسائل " البدائية "  ،ال خطيا ً وال شفويا  ،فكان االمر
ُم ْستغ َرباً!..؟
وم��ن الناحية الفنية واإلج��رائ �ي��ة فقد ج��رى ت��رك مكاتب
اللجنة القطرية  ،بعد االجتماع امل��ذك��ور نفسه  ،بطريقة
ُمريعة  ،حيث ُت ِر َك ْت الشبابيك ُمشرعة ليومني ُمتتاليني ،
وكذلك اإلضاءة واملُكيِّفات  ،وهذا التص ُّرف لم يجر للمرة
االولى  ،بل هو تك ّرر ِمراراً!..؟
من جانب آخر أيضا  ،إن املكاتب التي جتري فيها مثل هذه
اإلجتماعات وغيرها  ،هي مكاتب اللجنة القطرية  ،وهي
مفتوحة الستقبال اجلميع  ،كعنوان للجماهير العربية
وهيئاتها التمثيلية الوحدوية والقيادية ,فكيف تُعقد هذه
االجتماعات دون تنسيق ُمسبق مع مكاتب اللجنة القطرية،
ع�ل��ى األق ��ل م��ن ح�ي��ث َ
ض �م��ان ع��دم ت �ض��ارب امل��واع�ي��د في
استخدام هذه املكاتب؟!
ل��ذك نرجو أن يجري التنسيق املسبق  ،بالضرورة  ،مع
مكتب اللجنة القطرية قبل عقد أي اجتماع في هذه املكاتب
وقبل إصدار الدعوات..
كما الحظنا  ،نحن وغيرنا  ،أن بيانات جلنة املتابعة العليا
في املناسبات الوطنية واألح��داث الهامة  ،تصدر ُمتأخرة
جدا ً  ،نسبيا  ،ما يحول دون إيصالها ووصولها للعناوين
اللاّ زمة في الوقت املناسب..
ونؤكد أيضا ً ان��ه ال ميكن " استثناء " اللجنة القطرية ،
وممثلها في طاقم سكرتيري وممثلي مركبات جلنة املتابعة
العليا  ،مدير مكتب اللجنة القطرية  ،من أي اجتماع رسمي
او تنسيقي في أي قضية أو مسألة‼..
وأخ��ي��را ً ن��أم��ل أن ت �ق��وم جل�ن��ة امل�ت��اب�ع��ة ب��إص��دار دع��وات
رسمية وخطية ،,وبالوقت املناسب  ،قبل عقد أي جلسة
أو اجتماع ألي من هيئات جلنة املتابعة العليا  ،ودون أي
استثناءات ."..الى هنا نص الرسالة حرفيا كما وصلت الى
صحيفة بانوراما.

 4اصابات بشجار على " الكالسيكو " شرقي القدس !
من أمير عبد ربه مراسل صحيفة بانوراما

وقع  ،مطلع األسبوع  ،شجار بني أشخاص في مقهى في حي الشيخ
جراح في مدينة القدس بعد االنتهاء من حضور مباراة "الكالسيكو"
التي جمعت الغرميني ريال مدريد وبرشلونة  ،في ملعب "الكامب
نو" في برشلونة  ،والتي انتهت بالتعادل اإليجابي للفريقني . 2 - 2
وقال أهال من القدس أن " احد املشجعني قام باستفزاز مشجع آخر
واعتدى عليه بالضرب  ،وقد أصيب بالشجار  4أشخاص وصفت
اصابتهم بالطفيفة  ،حيث مت تقدمي العالج األول��ي للمصابني في
املكان وم��ن ثم مت نقلهم ال��ى املستشفى لتلقي العالج ال�لازم هناك
واخد عطوة عشائرية الى يوم غد ".
كما أفادت نفس املصادر أن " الشرطة هرعت الى املكان  ،وشرعت
بالتحقيق مبالبسات الشجار ".

هكذا بدا منظر املقهى بعد فض الشجار

بسام جابر يجتمع الى وزيرة
املساواة االجتماعية جيال جمليئيل

اجتمع مدير عام مؤسسة بانوراما – قناة هال وموقع وتطبيق
بانيت وج��ري��دة بانوراما ال��ى وزي��رة امل�س��اواة االجتماعية جيال
جمليئيل  ،وناقش معها عددا من املواضيع املتعلقة باجلمهور في
الوسط العربي  .حضر االجتماع فريد تايه من قلنسوة .
وأع��رب بسام جابر في لقائه مع الوزيرة عن أمله في استيعاب
اكبر عدد من املوظفني العرب في وظائف كبيرة على غرار ما هو
قائم في الوسط اليهودي .

مأمون عبد احلي ،رئيس بلدية
الطيرة ":ادارة البلدية لن
ترحم اي موظف جتاوز القانون"

صورة التقطت خالل اللقاء

كفركنا تفجع بوفاة
الشاب احمد حمزة متأثرا
بجراحه بعد حادث طرق

من علي مغربي مراسل صحيفة
بانوراما

توفي الشاب احمد حمزة ( 30عاما)
من قرية كفركنا  ،في األيام األخيرة،
متأثرا بجراحة التي اصيب بها قبل
ح ��وال ��ي ال �ش �ه��ر ف ��ي ح � ��ادث ط��رق
م��روع عند امل��دخ��ل الشمالي لقرية
كفركنا .ووفق التفاصيل ،فقد كان
املرحوم احمد حمزة
امل��رح��وم احمد حمزة يقود دراج��ة
رب��اع �ي��ة ال ��دف ��ع ح�ي�ن�م��ا اص�ط��دم��ت
سيارة خاصة به مما ادى الى اصابته بجراح خطيرة نقل على اثرها
الى مستشفى " رمبام " الى أن مت اعالن وفاته متأثرا بجراحه .

مأمون عبد احلي
عقد رئ�ي��س بلدية ال�ط�ي��رة احمل��ام��ي مأمون
عبد احلي  ،مطلع األسبوع  ،مؤمترا صحفيا
حول عدة قضايا أبرزها  ،املصادقة النهائية
على اخلارطة الهيكلية للمنطقة اجلنوبية .
ك�م��ا ت �ط��رق رئ �ي��س ال�ب�ل��دي��ة خ�ل�ال امل��ؤمت��ر
ال�ص�ح�ف��ي ال ��ى ال��ت��ط��ورات االخ� �ي ��رة ال�ت��ي
تشهدها مدينة الطيرة بشكل عام  ،ال
سيما في ظل التحقيق الذي جتريه
الشرطة في االونة االخيرة .
وق��ال رئيس البلدية م��أم��ون عبد احل��ي في
املؤمتر الصحفي  " :نؤكد بان بلدية الطيرة
ل��ن تغفر مل��ن ق��ام ب��امل��س ب��امل��ال ال�ع��ام او ملن
قام بخرق القانون او كل من قام بعمل غير
قانوني داخل البلدية ".
وأض��اف عبد احل��ي  " :البلدية ل��ن تتهاون
مع من قام بخرق القانون داخل البلدية ،مع

العلم ان الشرطة تقوم في الوقت احلالي
بفحص الشبهات  ،حول مخالفات قانونية
ونحن ال منلك معلومات واضحة حول هذا
االمر  ،وال بد من االش��ارة الى ان القانون
ي ��رى ب��امل�ش�ت�ب�ه�ين ب��ري �ئ�ين ال ��ى ان تثبت
ادانتهم  ،لذلك يجب النظر الى االم��ور من
هذا املنظار ".
وت��اب��ع عبد احل��ي يقول  " :ادارة البلدية
ت�ع�م��ل ب�ش�ف��اف�ي��ة مطلقة وال ت�س�م��ح باية
جتاوزات قانونية  .كل الشكوك تدور حول
امور قد تكون حدثت خارج نطاق البلدية،
ون��ؤك��د م��ن ج��دي��د ع�ل��ى ان ادارة البلدية
ل��ن ترحم اي موظف جت��اوز ال�ق��وان�ين ".
يذكر أن موقع بانيت املنبثق عن صحيفة
بانوراما نقل وقائع املؤمتر الصحفي في
بث حي ومباشر .

وفاة الشاب محمود أبو شنب
من اجلديدة املكر متأثرا
بجراح اصيب بها في حادث

م� ��ن ف� �ت ��ح ال� �ل���ه م���ري���ح م ��راس ��ل
صحيفة بانوراما

ف�ج�ع��ت ق��ري��ة اجل��دي��دة امل �ك��ر  ،في
األي��ام األخيرة  ،بخبر وف��اة الشاب
م �ح �م��ود أب� ��و ش �ن��ب (  29ع��ام��ا )
متأثرا بجراحه التي أصيب بها في
حادث طرق مروع.
ه��ذا ووق��ع خبر ال��وف��اة على أهالي
ال�ق��ري��ة كالصاعقة  .وك ��ان ال�ش��اب املرحوم محمود ابو شنب
امل��رح��وم ق��د أص�ي��ب  ،قبل أي��ام من
وفاته  ،بجراح خطيرة جدا بعد اصطدام سيارته بجدار في اجلديدة
-املكر.

