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جرافات البلدية تهدم بيت عائلة عربية احمل � �ك � �م� ��ة ت � ��رف � ��ض ه � � ��دم س � �ت� ��ة ب � �ي � ��وت ف � ��ي ال �ط �ي �ب ��ة
في حي العجمي وتواجد معزز للشرطة وت� ��و ّب� ��خ ال �ن �ي ��اب ��ة إلخ� �ف ��اء م �ع �ل ��وم ��ات ه ��ام ��ة ب��ال�ق�ض�ي��ة

من :منى عرومش مراسلة موقع العرب وصحيفة "كل العرب"
بعد نحو شهر من هدمها بيت عائلة عربية مجاور ملدرسة اإلخوة االبتدائية شمال حي
العجمي ،قامت يوم اإلثنني  5.3.2018جرافات بلدية يافا  -تل أبيب بهدم بيت يعود ملكيته
لعائلة عربية ،وسط حي العجمي وبحماية قوات كبيرة من الشرطة ،التي قامت بإغالق العديد
من شوارع احلي ليتسنى للجرافات الهدم بدون اعتراض من السكان.
هذا ،ويعيش سكان مدينة يافا العرب أزمة سكنية خانقة ،في ظل تصعيد حمالت التهويد
أن "سياسة تفريغ وإخالء مدينة يافا
وارتفاع اسعار العقارات ،ويؤكد العرب اليافاويون ّ
من سكانها العرب مستمرة ،إلى جانب تهويدها بتهجير ناعم" ،كما قالوا.

مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
أن":محكمة الصلح
أفادنا مكتب احملامي قيس ناصر ،االثننيّ ،
في نتانيا رفضت طلب دول��ة اسرائيل هدم ستة بيوت في
احلي الغربي ملدينة الطيبة ،بعد ان اقنعها اصحاب البيوت
بواسطة احملامي قيس يوسف ناصر ان الدولة تتجاهل أمكانية
ترخيص البيوت وتنظيم احلي الغربي ملدينة الطيبة كله .كما
و ّبخت احملكمة نيابة الدولة على تصرفها بامللف عامة ومنها
أيضا ان الدولة أخفت عنها سابقا معلومات هامة كان بامكانها
التأثير على قرارات احملكمة السابقة" ،بحسب ما أفادنا به
مكتب احملامي ناصر.
وأوض��ح مكتب احملامي قيس ناصر أنّه":قد قدمت الدولة
مؤخرا طلبا البطال جتميد أوام��ر الهدم اخلاصة بالبيوت
والسماح لها بتنفيذ الهدم ،مستندة على تلخيص اجتماع من
تاريخ  27.12.17بني بلدية الطيبة واحملامي إيرز كامينتس
نائب املستشار القضائي للحكومة والذي يقضي انه من غير
املمكن تنظيم احلي الغربي من خالل مخطط قطري للوحدات
السكنية .واستنادا على ملخص هذا االجتماع ادعت الدولة
ان املسار التخطيطي قد انتهى وطالب بتنفيذ أوامر الهدم.
أن احملامي قيس ناصر من جهته فند هذا االدعاء ووضح
اال ّ
للمحكمة ان االجتماع املذكور مع نائب املستشار القضائي
للحكومة لم يخرج بقرار لهدم البيوت ،بل مت االتفاق على

اتخاذ ق��رار بقضية الهدم الحقا وبعد استنفاد اإلج��راءات
التخطيطية .وق��د ق��دم احملامي قيس ناصر للمحكمة كتابا
من احملامي شعاع منصور رئيس بلدية الطيبة الذي اشترك
باالجتماع مع نائب املستشار القضائي وال��ذي أوض��ح ان
االجتماع أفضى الى استنفاد اإلمكانيات التخطيطية ولَم يتم
احلديث أبدا عن هدم البيوت".
ون� ّوه احملامي ناصر إلى أ ّن��ه "ق��ررت احملكمة رفض الهدم
وألزمت الدولة بتقدمي املستندات الالزمة التي تثبت فحص
اإلمكانيات لتنظيم احلي وترخيص البيوت".
ه��ذا وعبر اصحاب البيوت عن ارتياحهم للقرار شاكرين
احملامي شعاع منصور رئيس بلدية الطيبة واحملامي قيس
ناصر على وقوفهم الى جانبهم.

ب� � �ل � ��دي � ��ة ال � � �ل� � ��د ت� � � ��وع� � � ��دت ب � � �ه� � ��دم خ � �ي � �م � ��ة أف� � � � ��راح
ع� � ��ائ � � �ل� � ��ة أب� � � � � ��و خ� � � ��ال� � � ��د وس� � � � � ��ط س � � �خ� � ��ط ال� � �س� � �ك � ��ان

راديو::تلفزيون::ديجيتال::::

الئحة برامج صوت إسرائيل راديو مكان لألسبوع

برامج االسبوع من تاريخ 11/3-17/3/2018
اليوم

البرامج
صحـافــة نــت /سماح حسنني بكر ّية ،غالية كل األيام
قدور
كل األيام ما عدا اجلمعة والسبت
جــول ــة الصبــاح االخبــاريــة
على االجنــدة  /نادر أبو تامر /رائد ذياب  /كل األيام ما عدا اجلمعة والسبت
محمد بكر ّية
االحد  -اخلميس
حصاد الظهيرة-
كل األيام ما عدا اجلمعة والسبت
جولة املساء اإلخبار ّية-
االحد
عالم األبراج/إبراهيم حزبون
االحد  -الثالثاء
على الطريق  /شادي بالن
االحد
حديث الشمال/يوسف ش ّداد-
االثنني ،األربعاء ،اخلميس
مجازين  /سوزان حجار جنار
االثنني
وجها لوجه  /نادر أبو تامر
االحد
رسالة االحد /االب اغابيوس أبو سعدة
االحد
حجار
شو كان  /سوزان ّ
اجلمعة والسبت
فقرة أغاني الزمن اجلميل
كل األيام ما عدا الثالثاء
فقرة أغاني alternative /
السبت
أغان كالسيكيّة -
االحد واالربعاء
اقتصادكم  /رائد ذياب-
يوميا
مقهى االطالل – أم كلثوم
كل األيام
كل القصائد/رانيا ارشيد أبو منر
االثنني ،السبت
سينما الشاويش/غازي+شادي
االثنني
سهرة حب/سوزان دبيني
الثــالثــاء
حــديــث اجلنــوب – حسن أبو زايد-
األربعاء واخلميس
واحد اكس اثنني  /محمد الشيخ خليل-
األربعاء
هايد بارك  /سوزان دبيني
االثنني ،األربعاء،اخلميس
وين ما كان  /غازي أبو بكر
اخلميس
تعوا نحكي بصراحة /سوزان دبيني
اخلميس
نظير على األثير  /نظير مجلة
اجلمعة-السبت
برنامج بون كافيه  /يزيد حديد-
اجلمعــة
نسيـم الصبـاح  /اميان القاسم سليمان
اجلمعة
نور على نور  /سليم شحاده
اجلمعة
تذاكر  /غازي أبو بكر
اجلمعة والسبت
مالعب واهداف /محمد الشيخ خليل
السبت
الصحة غالية  /غالية ناطور قدور-
السبت
ع املكشوف  /محمد بكرية-
السبت  /االربعاء
فن فنانينا  /شادي بالن-
فقرة يا مسافر وحدك لالغاني الكالسيكية كل األيام

الساعة
6:37 - 7:30
7:30 - 8:30
8:30 - 10:30
12:35
16:35-17:30
11:35-12:30
15:35 – 16:30
17:35-18:30
10:35-12:30
17:35-18:30
13:00
20:35-21:30
18:00 - 18:30
19:37-20:30
12:35-13:00
14:35-15:30
18:35-19:30
19:35
8:00 - 13:35
21:35-23:00
17:35-18:30
17:35-18:30
21:35-23:00
20:35-21:30
13:35-14:30
21:35-23:00
8:30-9:30
9:35 - 11:30
12:00 - 12:30
11:35-12:30
ساعات بعد الظهر
09:35-10:35
10:35-11:30
11:35 - 13:35
23:00 – 23:30

من :منى عرموش مراسلة موقع العرب وصحيفة "كل
العرب"
قامت بلدية ف��ي نهاية األس�ب��وع امل��اض��ي ،متمثلة برئيس
البلدية ،مبحاوالت لهدم خيمة أف��راح أقامتها عائلة "أبو
خالد الطقم" ،حيث أرسلت قواتها للقيام بعملية الهدم،
فتصدى لها السكان واجليران ومنعوهم من ذلك .ووف ًقا
إلدع��اءات بلدية اللد ر ًدا على توجه عضو البلدية ،محمد
فإن "األمر ليس بيدها،
ابو شريقي ،بخصوص هذا االمر ّ
إمنا هو اتفاق مع الشرطة ،مبنع إقامة خيم لالعراس في
املساحات اخلارجية ،واي توجه في هذا املجال يزيد غضب
الشرطة" ،بحسب البلدية ،في حني تقول الشرطة ان االمر
ليس من شأنها ،وغادرت املكان.
واض ��اف عضو البلدية محمد اب��و شريقي ( اب��و ماهر)
قاءلئا":اجلهات التي حاولت منع املسلمني اقامة صالة عيد
االضحى املبارك العام املاضي ،في ساحة السوق البلدي

في املدينة تتعامل بسياسة الكيل باملكيالني ،هذه املعاملة غير
مقبولة على الوسط العربي باية حال من االحوال" .ثم قال":
يوم امس قام جيراننا اليهود في عيد املساخر باقامة احتفال
صارخ كله ضوضاء إضافة إلى مكبرات الصوت املثبتة على
السيارات ،والتي صدر منها ضجيج يصم االذان".
وأض��اف الشريقي":السؤال ال��ذي يطرح نفسه مل��اذا لنا
وف��ي اعيادنا ممنوع القيام بالصالة التي ال تزعج اح��داً،
ومسموح جليراننا اليهود ،استعمال املكبرات التي تصدر
منها الضوضاء واجللبة؟ وهنا نؤكد اننا لسنا ضد جيراننا
اليهود وضد اعيادهم ونحترم مشاعرهم ولكن كل ما نريده
هو االنصاف في التعامل .اننا نستهجن تصرفات بلدية اللد
ورئيسها باملضايقة على الوسط العربي في اقامة شعائرهم
 ،وافراحهم ،ومناسباتهم ،ونعلن اننا لن نستسلم ونستكني
ملثل هذه التصرفات  ،وسنقف سدا ً منيعا ً امام هذه الهجمة
املتطرفة ضد الوسط العربي" ،إلى هنا البيان.

