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من: منى عرموش- مراسلة موقع 
العرب وصحيفة كل العرب 

ن���ف���ى رئ����ي����س ب���ل���دي���ة ره������ط ط���ال 
من  استقالته  م��وض��وع  ال��ق��ري��ن��اوي 
منصب الرئاسة بسبب اتفاقية تناوب 
ال��ه��زي��ل،  ال��دك��ت��ور ع��ام��ر  بينه وب���ن 
مشيرا "الى أنه لم يستقل وال علم له 
في موضوع االستقالة بتاتا". وحول 
القريناوي  عليها  وقع  التي  الرسالة 
التناوب  م��وض��وع  ال��ى  فيها  واش���ار 
قال: "هذا املكتوب لدراسة اولية مع 
الوزارة واملستشار القانوني وال يعني 
أنه يوجد اتفاق تناوب قبل االنتخبات 
وامن����ا دراس�����ة ب��ع��د ح��دي��ث لفحص 
الوزارة  القانونية وموافقة  االمكانية 

الداخلية".
ال��ق��ض��ي��ة تشغل  ال���ى أن ه���ذه  ي��ش��ار 
اراء  خلقت  وق��د  هناك،  السكان  ب��ال 
سياسية مختلفة، وحتى االن الصورة 

من: محاسن ناصر
ب��ع��د ارب���ع س��ن��وات ك��رئ��ي��س ملجلس 
الثاثاء  ي��وم  ق��ام  دي��ر االس��د احمللي 
ال��س��ي��د اح���م���د ذب�����اح ب��ال��ت��ن��ح��ي عن 
لصالح  للمجلس  ك��رئ��ي��س  منصبه 
الله وذلك  نائبه احملامي نصر ضنع 
قبل  أب��رم��ت  التي  االتفاقية  مبوجب 
االنتخابات االخيرة قبل اربع سنوات 
والتي مبوجبها ، يتولى  السيد  احمد 
ذباح  الرئاسة ملدة اربع سنوات على  

احملامي  نائبه   م��ع  ال��ت��ن��اوب  يتم  ان 
نصر صنع الله  في السنة اخلامسة 
املقبلة   االن��ت��خ��اب��ات  قبل  واالخ���ي���رة  

بشهر أوكتوبر القادم  .
دير  مجلس  رئيس  م��ع  حديث  وف��ي 
قال  ذباح  احمد  السيد  احمللي  االسد 
: وعدنا ووفينا الوعد ، واليوم اوقع 
ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ن��اوب ع��ل��ى رئ��اس��ة 
املجلس احمللي للمحامي نصر صنع 
الله حسب االتفاقية املبرمة بيننا قبل 

االنتخابات االخيرة للمجلس احمللي.
واض����اف ال��س��ي��د اح��م��د ذب���اح : دي��ر  
التطوير  مسيرة   ستواصل  االس��د 
وال��ب��ن��اء وال  ي��ه��م م���ن ي��ت��واج��د في 
اجلميع  فوق  االس��د  فدير   ، الرئاسة 
، وس��أظ��ل خ��ادم��اً ل��ه��ا  س����واًء كنت 
رئيساً او نائباً او  حتى مواطناً عادياً ، 
وسنواصل انا ورفيقي احملامي نصر 
صنع الله املسيرة معاً نحو مستقبل 

أفضل لدير االسد ان شاء الله ".

وال  م��������ن��������ص��������ب��������ي  م���������������ن  اس����������ت����������ق����������ل  ل���������������م 
اع���������������������رف ع�������������ن م�������������وض�������������وع ال���������ت���������ن���������اوب

رئ�������������ي�������������س ب�����������ل�����������دي�����������ة ره����������������ط:

ال  النهائي،  القرار  بانتظار  واجلميع  واضحة  غير 
سيما أن هنالك مصادر تؤكد بأن هناك تناوب وأن 
عليه  يقتضي  ممن  عليها  وقع  قد  القريناوي  طال 

اعان االستقالة.

رئ����ي����س م���ج���ل���س دي������ر االس��������د اح����م����د ذب��������اح ي���ت���ن���ح���ى ع��ن 
م����ن����ص����ب����ه ل�����ص�����ال�����ح ن�����ائ�����ب�����ه احمل�������ام�������ي ن�����ص�����ر ص�����ن�����ع ال����ل����ه

يساوي أن نحيا في 
أورشليم القدس إعالن بخصوص دعوى 

ُموجهة من يهودا مقدسي
16-06-32242 ضد بلدية القدس 

 في أعقاب إتخاذ إجراءات طلب املوافقة على الدعوى املقدمة من يهودا مقدسي
16-06-32242 ضد بلدية القدس، اعتباراً من 11.9.16، في حال وجد تغيير في مساحة 

العقار أو استخدامه خالل مسح العقار من قبل البلدية، سيتم تنفيذ التغيير في حتديد 
الضريبة من أجل جباية الضريبة من تاريخ املسح )وليس من يوم 1 يناير للسنة الضريبية(. 
االستثناء, هو في حال وجود ظروف التي يسمح بها القانون بإجراء التغيير في موعد اقرب 

)خالل السنة الضريبية التي نُفذ  فيها املسح وحتى أكثر من ذلك(.

باإلضافة إلى ذلك، ملزم بحساب ضريبة األرنونا التي نفذ تغييرفي مساحة العقار أو 
إستخدامه بخصوص حتديدها في حسابه لألرنونا في أعقاب إجراء مسح عقارات اعتباراً 
من تاريخ 1 يناير لسنة املسح، والذي في حسابه دين أو كان يوجد حساب دين حتى تاريخ 
11.9.16, بسبب الفترة من يوم 1 يناير وحتى موعد التغيير، ميكنه التوجه الى البلدية في 

طلب إللغاء الدين املذكور أعاله.

يوضح، أن هذا ال يشكل التزاماً من قبل البلدية بإلغاء الدين، وسيتم فحص كل طلب بناء 
على جوهره املوضوعي. 

بخصوص هذا املوضوع ميكنكم التوجه إلى وحدة التخمني في قسم اجلباية والتخمني, 
 بلدية القدس, ميدان سفرا 1, أو عبر البريد اإللكتروني:

pshuma@jerusalem.muni.il
بلدية أورشليم القدس 

راديو "مكان"

الساعةاليومالبرامج
6:37كل األيام صحـافــة نــت   -  7:30

7:30كل األيام ما عدا اجلمعة والسبت  جــولـــة  الصبــاح  االخبــاريــة   -  8:30
8:30كل األيام ما عدا اجلمعة والسبت على االجنــدة   - 10:30

10:35االحدعالم األبراج / إبراهيم حزبون  - 12:30
10:35     من االثنني حتى اخلميس مجــزيــن – سوزان حجار جنار   - 12:30

12:30يومياً ما عدا اجلمعة والسبت  جــولــة الظهيــرة االخبــاريــه   - 13:30
– 14:35االحــدحديث الشمــال – يـوسف شـداد  15:30

– 15:35من االحد حتى اخلميس على الطريق / شادي بالن   16:30
16:35-17:30االحد وجها لوجه / نادر أبو تامر 

االحد رسالة االحد  /االب اغابيوس أبو سعد    
18:00كل األيام فقرة أغاني الزمن اجلميل   - 18:30

بعد  19:30كل األيام كل القصائد/رانيا ارشيد أبو  منر
– 20:35يوم االحدبرنامج شو ما كان /  21:30

20:35-21:30من االثنني حتى اخلميسوين ما كان / غازي أبو بكر
االثنيـنفــن فنـانينـا / شادي بالن

السبت 
16:35  - 17:30
13:30-12:35

16:35الثــالثــاء حــديــث اجلنــوب – حسن أبو زايد   - 17:30
18:35كل االيـام مقهى االطــالل / ام كلثوم   - 19:30
17:30كل األيام ما عدا اجلمعة والسبت جــولــة املســاء االخبــاريــه   - 18:00

21:35االثنيــن ســـهرة حــب / سوزان دبيني  - 23:00
14:35الثــالثــاءنقطــة جــدل / اميان القاسم سليمان   - 15:30

– 16:30 الثالثاء حديث اجلنوب / حسن أبو زايد   17:30
– 14:35األربعاء اقتصادكم / رائد دياب   15:30

16:35-17:30األربعاء واخلميس واحد اكس اثنني / محمد الشيخ خليل
21:35-23:00األربعاء هايد بارك / سوزان دبيني 

13:35-14:30اخلميس تعوا نحكي بصراحة /سوزان دبيني
8:30-9:30اجلمعة برنامج بون كافيه / يزيد حديد

9:35اجلمعــةنسيـم الصبـاح / اميان القاسم سليمان   - 11:30
11:35-12:30اجلمعة تذاكر / غازي أبو بكر 

12:00اجلمعة نور على نور / سليم شحاده    - 12:30
الشيخ  /محمد  واهــداف  مالعب  برنامج 

خليل
ساعات بعد الظهر اجلمعة والسبت 

12:35 اجلمعة صـدى االسبـوع /ماريا عبد ربه   - 12:50
– 8:30السبت كوكتيل اغان قدمية وجديدة  9:30

برنامج سينما الشاويش -غازي أبو بكر 
وشادي بالن

– 9:35السبت   9:50

– 10:35 السبت الصحة غالية / غالية ناطور قدور   11:30
– 11:35السبت ع املكشوف / محمد بكرية   12:30

– 23:00كل األيام فقرة يا مسافر وحدك  الكالسيكية   00:00

برامج االسبوع من تاريخ  3/12-9/12/2017
اعداد : ناديه اسمر مارون


