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الشاب حسني زيدان من كفرمندا:
"دهسوني بسيارتي ور ّشوني بالغاز"

مجلس طرعان احمللي ينظم
وقفة احتجاجية ضد العنف

أضرار حلقت باحدى السيارات

يرفعون الالفتات في طرعان  -تصوير  :املجلس احمللي

من بيداء ابو رحال مراسلة صحيفة بانوراما
ش�ه��دة ب�ل��دة كفرمندا ف��ي األي ��ام األخ �ي��رة  ،اج ��واء هادئة
وترقب يسوده احلذر  ،بعد أن جتدد الشجار على خلفية
االن�ت�خ��اب��ات للمجلس احمل�ل��ي األخ �ي��رة  ،وب�ع��د ان نفذت
الشرطة اعتقاالت ف��ي صفوف ع��دد م��ن املشتبه بهم في
الضلوع بهذه الشجارات .
من جانبهما  ،استنكر الشقيقان حسني وعبد الله محمود
زيدان من كفر مندا في حديث لصحيفة بانوراما  -استنكرا
االعتداء عليهما ودهس احدهما .
وق��ال الشاب حسني محمود زي��دان عن مالبسات حادث
علي من قبل
الدهس  ":عند عودتي من املخبز مت االعتداء ّ
اشخاص كانوا في سيارتني  ،حيث استخدموا السالح
وقناني الغاز  ،وعندما
ن� ��زل� ��ت م � ��ن س� �ي ��ارت ��ي
واب� �ت� �ع ��دت ع �ن �ه��ا قليال
أخ ��ذوه ��ا ث ��م ت�ع��رض��ت
ل��ل��ده��س م� ��ن ق �ب �ل �ه��م ،
ورش��وا وجهي بالغاز ،
ثم هجموا على البيوت
في احلارة ".
وع��ن اس �ب��اب االع �ت��داء،
ق � � ��ال ال� � �ش � ��اب ح �س�ين
زي � � � � ��دان ف� � ��ي ح ��دي� �ث ��ه
عبد الله زيدان
لصحيفة ب��ان��ورام��ا ":
ألننا من عائلة زيدان ".
من جانبه  ،قال الشقيق عبد الله زيدان لصحيفة بانوراما
بأنه "تعرض هو ايضا لالعتداء يوم االثنني ".
وعن مالبسات االعتداء  ،اضاف عبد الله زيدان  " :عندما
كنت على الدوار في القرية تعرضت لالعتداء ومت حتطيم
سيارتي ومت نقلي للمستشفى  .وعندما علموا أنني خرجت
م��ن املستشفى وش��اه��دون��ي م��ع اخ��ي ف��ي ال �س �ي��ارة عند

عودتنا من املخبز  ،اعترضوا طريقنا بسيارتني من االمام
واخل�ل��ف ،واستخدموا الغاز وال�س�لاح حيث مت االعتداء
على أخي ودهسه وحاولوا دهسه مرة أخرى  ،وسرقوا
السيارة وحطموها"  .وعن اسباب االعتداء عليهما ،قال
عبد الله زيدان  ":ألننا من طرف وهم من طرف اخر !" .

"ساحة حرب " في كفرمندا
واعتقال  42مشتبها
من ناحية أخرى  ،كانت قرية كفرمندا قد شهدت أحداثا
م��ؤس�ف��ة  ،ح�ي��ث ع��اش��ت ال �ق��ري��ة ليلة عصيبة  ،مطلع
األسبوع  ،جتدد فيها الشجار على خلفية االنتخابات،
وال� � � ��ذي اس �ت �خ��دم��ت
ف�ي��ه األل��ع��اب ال�ن��اري��ة
ب� � � �ك� � � �ث � � ��اف � � ��ة ،ك � �م� ��ا
استخدمت احل�ج��ارة،
وت �س �ب �ب��ت ب ��أض ��رار
م ��ادي ��ة ف ��ي م��رك �ب��ات
وب� � �ي � ��وت .وش� �ه ��دت
ال� �ب� �ل ��دة أي� �ض ��ا ق �ي��ام
سيارة مبحاولة دهس
اح� � � ��د األش � � �خ� � ��اص،
وواص � �ل� ��ت ال �ش��رط��ة
حسني زيدان
ح� �م� �ل ��ة االع � �ت � �ق� ��االت
ف ��ي ال �ق��ري��ة .وك��ان��ت
الشرطة ،قد اعلنت انها اعتقلت  42مشتبها ،بالضلوع
بهذه االحداث  ،كما ضبطت  " 25خلية " مفرقعات.

ملتابعة أخبار وحوارات على مدار الساعة
ادخلوا الى موقع بانوراما في االنترنت
www.panet.co.il :

نظم مجلس ط��رع��ان احمل �ل��ي ،ال �ي��وم اجل�م�ع��ة ،وقفة
احتجاجية على خلفية تصعيد أع�م��ال العنف ضد
امل�ج�ل��س احمل �ل��ي وآخ��ره��ا وض��ع قنبلة ب�ين بنايتي
املجلس قرب قسم الهندسة وحتديدا ً بشكل مالصق
ل�ق�س��م امل �ش �ت��ري��ات ،وت �ع��رض امل �ج �ل��س وس �ي��ارات
امل��وظ �ف�ين إلط �ل�اق رص� ��اص ،وك��ذل��ك ب �ع��د ت�ع��رض
املؤسسات العامة لالنتهاك والتخريب ،وأعمال عنف
أخرى شهدتها القرية.
شارك في الوقفة رئيس مجلس طرعان احمللي مازن
م�ح�م��ود ع� ��دوي ،أع �ض��اء امل �ج �ل��س ،وال �ع �ش��رات من
املوظفني واملواطنني املتضامنني ،رجال وشخصيات
دينية ،مدراء مدارس وشخصيات اجتماعية وتربوية.
ورف ��ع امل �ش��ارك��ون ع ��دة ش �ع��ارات م �ن��ددة بالعنف
وداعية إلى التسامح والتآخي ،من بينها " طرعان
عائلة واح��دة ،كفى صمتاً ..كفى استهتار ،طرعان
روح �ه��ا احمل �ب��ة وق�ل�ب�ه��ا ال ��وح ��دة ،ي� ��دا ً ب�ي��د ن�ح��ارب
العنف" ،وغيرها.
م��ازن محمود ع��دوي رئيس مجلس طرعان احمللي،
قال في نهاية الوقفة االحتجاجية " :املشاركة الكبيرة
والتجاوب مع الوقفة االحتجاجية يشير إلى ان اخلير
ما زال موجودا في طرعان ،وشكرا لكل من شارك،
كان لدي الكثير من الصبر لتحمل الكثير من األذى
الذي حلقنا منذ استالم رئاسة املجلس احمللي ،وكان
لدي اميان ومازال بأن هذه األعمال ستتالشى ،لكن
هناك مجموعة صغيرة ضالة ،تقوم بها ونسأل الله
ان يهديها لنعود ونعيش بسالم وأم ��ان ،فطرعان
معروفة بأنها درة اجلليل وعلينا أن نعمل جاهدين
لنحافظ عليها" .
وأض���اف رئ �ي��س امل�ج�ل��س" :ي��ري��دون أن ي �ص��وروا
وك��أن األم��ر ي�ح��دث بسبب خ�لاف��ات على وظ��ائ��ف،
وم��ن ي�ط��رح ه��ذه الفكرة حسب رأي��ي ه��و م��ن يقف
وراء ه��ذه االع� �ت���داءات ،ف�لا خ�ل�اف ع�ل��ى وظ��ائ��ف،

وال توجد خ�لاف��ات أخ��رى ،ولنناقش األم��ر مبنطق
سليم ،اخل��راب ب��دأ منذ صبيحة اإلع�لان عن نتائج
االن �ت �خ��اب��ات ،ول��م ت�ك��ن ال وظ��ائ��ف وال غ�ي��ره��ا ول��م
نستلم حينها السلطة ب�ع��د ،ووق �ع��ت أع �م��ال ح��رق
وحطمت نوافذ املدرسة اإلعدادية –  32نافذة ،ولو
حطمت نافذة او اثنتني العتبرنا األمر عمال صبيانيا،
تعرضت امل��درس��ة الثانوية لعدة اع �ت��داءات ،ألقيت
قنابل على املجلس احمللي أكثر من  3م��رات ،عاثوا
ف�س��ادا وخ��راب��ا ب��روض��ة فتافيت السكر باستخدام
"ال�ك��ون�غ��و" ...اح ��راق ال�س�ي��ارات ب��دأ منذ صبيحة
اإلع�لان عن نتائج االنتخابات وكذلك أعمال ترويع
امل��واط�ن�ين ،احل��دث األخ�ي��ر ك��ان األخ �ط��ر ،ليس ألنه
يستهدف املجلس فحسب ،بل ألن العبوة وضعت في
طريق مئات الطالب الى املدرسة ،حيث مير صباحا
ط�ل�اب امل� ��دارس االب �ت��دائ �ي��ة واالع ��دادي ��ة وال�ث��ان��وي��ة
بجانب امل�ك��ان ال��ذي وض�ع��ت ف�ي��ه ،وبلطف م��ن الله
وبحمده لم يعبث بها أحد الطالب ولو حدث ذلك ال
سمح الله لوقعت كارثة .أنا لم أغتصب السلطة من
أحد ولم آت بقوة السالح أو بقوة الذراع إمنا بإرادة
الناخب وعبر صندوق االقتراع .طرعان بيت واحد
وكلنا اخوان وال نستثني أحدا ،ويجب ان نكون كلنا
من أج��ل طرعان ،وأن نصب جهودنا نحو مصلحة
طرعان .مجلس طرعان احمللي ي��دار بانتظام ،لدينا
إئ�ت�لاف شامل م��ن أج��ل مصلحة ط��رع��ان ،وجنحنا
في التصويت على امليزانية باإلجماع ،وأشكر جميع
أعضاء املجلس دون استثناء على موقفهم والتفافهم
حول املصلحة العامة ...ال ميكن أن نسمح أن يدور
النقاش واجلدال بيننا في بيوت الله ،فبيوت الله هي
لله ،وهيبة بيت الله ف��وق كل هيبة ،ونسأل الله ان
ميدنا بالعقل والعزمية للحفاظ على البلدة وزي��ادة
خ �ي��ره��ا ،وأش �ك��ر ك��ل م��ن ح�ض��ر وش� ��ارك ف��ي ه��ذه
الوقفة ،ونتمنى أن جنتمع فقط في مناسبات اخلير".

الناطق بلسان سلطة االطفاء كايد ظاهر
يلتقي رئيس بلدية شفاعمرو عرسان ياسني
التقى كايد ظاهر مستشار قائد سلطة اإلطفاء واإلنقاذ والناطق
ال��رس�م��ي للسلطة ل�لاع�لام ال�ع��رب��ي  ،م��ؤخ��را  ،برئيس بلدية
شفاعمرو عرسان ياسني  .شارك في اجللسة الضابط كامل
شوفانية  -نائب قائد محطة اجلليل املركزي.
وق��د تباحث امل�ش��ارك��ون خ�لال اجللسة ف��ي " سبل التعاون
املشترك ورف��ع ال��وع��ي ب�ين أوس ��اط س� ّك��ان املدينة م��ن خالل
نشاطات توعية مختلفة " .
أن " سلطة اإلط �ف��اء واإلن�ق��اذ
اللقاء
وأ ّك ��د ك��اي��د ظ��اه��ر خ�لال
ّ
مستمرة بالتعاون مع السلطات احمللية العربية ملا فيه مصلحة

أن "ه��ذه اجللسة ج��اءت لالتفاق مع
للمواطنني" ،مشيرا إل��ى ّ
رئ�ي��س بلدية شفاعمرو على ط��رق ال�ت�ع��اون وامل�ب��اش��رة بإقامة
نشاطات وفعاليات مختلفة لسلطة اإلطفاء واإلن�ق��اذ في املدينة
من أج��ل رف��ع الوعي واإلرش��اد وبالتالي حماية حياة املواطنني
وممتلكاتهم".
من جهته  ،رحب رئيس البلدية عرسان ياسني بهذا اللقاء مشيرا
ال��ى " اهمية ال�ت�ع��اون م��ع االط�ف��اء واالن �ق��اذ وال �ش��روع الفوري
ببرامج التوعية واالرشاد لدى املواطنني كما طالب بتجنيد شبان
واكادمييني من شفاعمرو للعمل في سلطة االطفاء واالنقاذ " .

عرسان ياسني يصافح كايد ظاهر  -تصوير  :سلطة االطفاء

