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على خلفية تدفيع الثمن

ال� � �س� � �ل� � �ط � ��ات اإلس� � ��رائ� � �ي� � �ل� � �ي� � ��ة ت� � �ع� � �ت � ��رف ب � ��أح� � �ق� � �ي � ��ة ت� �ع� ��وي� ��ض
ع � ��ائ � �ل � ��ة ي� � ��ون� � ��س م � � ��ن ع � � � � ��ارة ك � �م � �ت � �ض � ��ررة م � � ��ن ع � �م � ��ل ع � ��دائ � ��ي
من :إبراهيم أبو عطا
مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
قررت السلطات اإلسرائيلية االعتراف بأحقية تعويض
عائلة السيد عصام يونس من عارة كمتضرر من عمل
عدائي ومن جرمية "تدفيع الثمن" .وكان مجهولون
قد اقدموا في  24.5.2017على االعتداء على منزل
السيد عصام يونس وح��رق سيّارات تابعة لعائلته
مع كتابة عبارات على السيارات وعلى سور املنزل
"تدفيع الثمن" .حيث شهدت البالد اعتداءات عديدة
على امالك املواطنني العرب من قبل عصابات اليمني
خالل فترة اضراب االسرى الفلسطينيني.
هذا وكانت العائلة قد و ّكلت احملامي الفحماوي وسيم
ُحصري ملتابعة القضية مطالبة بالتعويض املادي عن
االض��رار التي حلقت في البيت ،وكانت الشرطة قد
رفضت في البداية اعتبار العملية عملية عدائية وف ًقا
صري على قرار الشرطة وليؤكد
للقانون ،ليعترض ُح َ
استحقاق العائلة للتعويض .وبعدها تراجعت الشرطة

تصريحا يعترف بالعملية كعملية
عن قرارها واصدرت
ً
عدائية.
وف��ي محاولة اخ��رى للتهرب من االستحقاق املالي
رفضت فيما بعد سلطة ضريبة االمالك (وصندوق
التعويضات) اعتبار قرار الشرطة دليال على استحقاق
العائلة للتعويضات ،بذرائع مبهمة وبادعاءات فارغة
من الشكل واملضمون .وق ّدمت العائلة استئنا ًفا على
ق��رار سلطة ال�ض��رائ��ب أج�ب��رت فيه السلطات على
االع �ت��راف بالعملية على انها عملية عدائية توجب
التعويض.
وت �ق � ّدم ال�ع��ائ�ل��ة ش�ك��ره��ا اجل��زي��ل ل�ك� ّل م��ن :احمل��ام��ي
�ص��ري ،وللنائبني في القائمة املشتركة د.
وسيم ُح� َ
ي��وس��ف جبارين ود .اح�م��د الطيبي على متابعتهم
للقضية بتقدمي االستجوابات ومرافقة حيثيات امللف
جماهيريا ومهنيا .مدير االئتالف ملناهضة العنصرية
ومركز ضحايا العنصرية  -احملامي نضال عثمان
ق��ال بحديثه ":يسعدنا ان��ه ف��ي اع�ق��اب التعديل في

احملامي وسيم حصري
تعليمات ضريبة االمالك الذي بادرنا اليه قبل سنتني
بخصوص حق املواطنني العرب في البالد بالتعويض
من الدولة على اضرار باملمتلكات جراء عمليات تدفيع
الثمن ونشجع وندعو اجلمهور الى عدم التردد وعدم

التنازل عن حقه في حال تعرض حلاالت او اعتداءات
عنصرية .كذلك ندعو جمهور احمل��ام�ين االنضمام
الى كادر وطاقم احملامني في مشروع مركز ضحايا
العنصرية الذي اسسناه هذا العام املاضي بالشراكة
بني االئتالف واملركز االصالحي للدين والدولة".
�ص��ري ق ��ال ":ادع ��و املتضررين
احمل��ام��ي وس�ي��م ُح� َ
م��ن االع�م��ال العدائية ال��ى ض��رورة تقدمي ال��دع��اوى
واملثابرة في متابعة حقوقهم القانونية مع التأكيد
على ان السلطات اإلسرائيلية تتساهل في التذرع
بعدم االعتراف باحقية املشتكني في التعويض بخلق
صعوبات ومعوقات الثبات احقية التعويضات".
واشار ُحصري الى ان القانون واالحكام القضائية
توجب تعويض املتضررين من هذه االعمال االجرامية
بدون صلة لكشف املجرمني من عدمه ،الصلة املفقودة
اصالً في معظم هذه اجلرائم .ومن اجلدير ذكره ً
ايضا
ان التحقيق مستمر في هذه العملية وستواصل العائلة
متابعة امللف ملعاقبة املجرمني جزائيًا ومدنيًا.

ت � �ب � ��رئ � ��ة  3ش � � �ب� � ��اب م � � ��ن ال � �ط � �ي � �ب� ��ة م � � ��ن م� � �ح� � ��اول� � ��ة االن � �ض � �م � ��ام
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مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
أصدرت احملكمة املركزية احكا ًما مختلفة على  3شباب من الطيبة وهم
امير عبد احلكيم جبارة ومحمد متيم عبدالقادر ناشف وابراهيم عبداحلليم

الشيخ يوسف ( 20و  32و  26عاما) ،حيث نسبت اليهم في السابق التهم
التالية :اإلنضمام الى داعش ،حرق امللعب البلدي في الطيبة وحفر نفق بني
الطيبة والضفة الغربية .هذا وبعد مرافعات قدمها طاقم احملامني املكون من
عالء تالوي ودرويش ناشف وحاييم شفارتسبيرغ تراجعت النيابة عن

وزارة االقتصاد والصناعة

تهمتي "االنضمام الى داعش وحفر النفق" ،وادانتهم فقط بحرق املعلب.
كما فرضت احملكمة على الشباب الثالثة السجن لفترات مختلفة تتراوح
ما بني  28وحتى  36شه ًرا في حني أن النيابة طلبت احلكم بالسجن ملدة 6
سنوات اال أن القاضي اقتنع بادعاءات طاقم الدفاع وفرض السجن ملدة أقل.

اع �ت �ق��ال م�ش�ت�ب�ه�ين م ��ن ال �ق��دس
بشراء قطع سالح عبر االنترنت

وكالة املصالح الصغيرة واملتوسطة

برنامج تقوية الشمال

املبادرين وأصحاب املصالح في منطقة الشمال
املعنيني بزيادة قدرة التنافس والربح
وكالة املصالح الصغيرة واملتوسطة
في وزارة االقتصاد والصناعة تساعدكم بتمويل خاص لبرنامج
تقوية اإلنتاج
املصالح اإلسرائيلية في لواء الشمال
من مجال التجارة واخلدمات
مع دورة مالية سنوية لغاية  100مليون ش.ج
املعنيني بزيادة قدرة التنافس والربح
عن طريق حتسني اإلنتاج من خالل استيعاب االبتكار
مدعوون لتقدمي طلب مرفق ًا بكافة املالحق الكاملة ومبوجب تعليمات املدير العام  " 4.50برنامج
زيادة اإلنتاج واالبتكار في أواسط املصالح الصغيرة واملتوسطة في مجال التجارة واخلدمات " والنداء

املوعد األخير لتقدمي الطلبات 18.3.2018
بكل سؤال ومشكلة ميكن التوجه للوكالة بالعنوان :

esmep@economy.gov.il / 02-6662370
ع��ام :امليزانية في هذه احلصة تقارب ال�� 3 -مليون ش,ج مبوجب امليزانية احمل��ددة في ق��رار احلكومة  2262من تاريخ
 8.1.2018وموضعها " تطوير اقتصادي للواء الشمال وخطوات مكملة ملدينة حيفا " * في حالة تغيرت قيمة امليزانية
املوضوعة حتت تصرف احلصة املذكورة ( تقل أو تزيد)  ,أو يطرأ تغيير على شروط احلصة أو املواعيد  ,ينشر إعالن في
موقع انترنت وكالة املصالح الصغيرة واملتوسطة * أنظمة البرنامج منشورة في تعليمات املدير العام  "4.50برنامج زيادة
اإلنتاج واالبتكار في أواسط املصالح الصغيرة واملتوسطة في مجال التجارة واخلدمات".
وفي النداء املنشور في موقع انترنت الوكالة * في أية حالة لوجود تناقض بني املذ1كور في هذا اإلعالن وبني املذكور في
النداء  ,تعليمات املدير العام ومالحقها -يتغلب نص تعليمات املدير العام ومالحقها* ال يوجد في هذا اإلعالن ما يعتبر
التزام بقبول طلب أيا ً كان.

www.sba.org.il

تصوير :شرطة إسرائيل
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
أف� ��اد ال �ن��اط��ق ب �ل �س��ان ش��رط��ة احل� ��دود في
القدس ،في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع
مت اعتقال مشتبهني (األول في
العرب ،أنّه " ّ
العشرينات من عمره واآلخر في الستينات)
م��ن شرقي ال�ق��دس ،بشبهة محاولة ش��راء
ق�ط��ع س�ل�اح م��ن ن��وع  ،M-16م��ن خ��ارج
البالد .ووف ًقا للشبهات ،فإنّهما قاما بطلب
قطع ال �س�لاح ف��ي إط��ار م �ح��اوالت وجهود
إرهابية لتنفيذ عمليات ضد املواطنني وضد
ق��وات االم��ن ف��ي ال �ب�لاد" ،بحسب م��ا ورد
من الشرطة .وبحسب البيان ال�ص��ادر عن

الشرطة فإنّه":بعد استالم بالغ من موظف
فحص اجل �م��ارك ف��ي ب��ري��د إس��رائ�ي��ل حول
محتوى طرد ،استعدت القوات ،يوم االثنني،
في ف��رع بنك البريد في ال�ق��دس ،وانتظرت
املشتبه بطلب قطع سالح من نوع ،M-16
من خارج البالد عبر االنترنت ،ولدى وصوله
إلى الفرع واستالمه الطرد البريدي ،ألقي
القبض عليه حلظة خروجه من فرع البريد"،
ب�ح�س��ب ال �ش��رط��ة .وأش� ��ارت ال �ش��رط��ة في
مت تفتيش منزل املشتبه حيث
بيانها":الح ًقاّ ،
ُعثر على مبلغ مالي قدره  60ألف شيكل .كما
مت اعتقال مشتبه آخر من العائلة .هذا ،ومتّت
ّ
احالة املضبوطات واملشتبهني.

