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اغ� � �ل � ��اق م � �ل� ��ف د.س � �ل � �ي � �م � ��ان اح� � �م � ��د وآخ � � ��ري � � ��ن ب �ع��د
ات � �ه � ��ام � �ه � ��م ب� ��ال � �ع � �ض� ��وي� ��ة ف � � ��ي م� �ن� �ظ� �م� ��ة اره � ��اب � �ي � ��ة

راديو::تلفزيون::ديجيتال::::

الئحة برامج صوت إسرائيل راديو مكان لألسبوع

برامج االسبوع من تاريخ 11/2-17/2/2018
اليوم

البرامج
نقل ق ّداس ديني احتفالي من الكنيسة املارونيّة االحد
في الناصرة مبناسبة عيد مار مارون  /مباشر
برامج خاصة مبناسبة يوم الراديو العاملي الثالثاء
صحـافــة نــت /سماح حسنني بكر ّية ،غالية كل األيام
قدور
كل األيام ما عدا اجلمعة والسبت
جــول ــة الصبــاح االخبــاريــة
على االجنــدة  /اميان القاسم ،نادر أبو تامر كل األيام ما عدا اجلمعة والسبت
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
الثالثاء
نقطة جدل  /اميان القاسم سليمان
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
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الساعة
10:00-11:20

*احملامي رمزي كتيالت" :بعد مشوار طويل واص��رار االخ��وة عشاق االقصى ان يكون
مصيرهم مصيرا واحدا ووقوفهم إلى جاتب احلق رضخت النيابة العامة لكل مطالبنا"

11:35 - 11:35
6:37 - 7:30
7:30 - 8:30
8:30 - 10:30
12:35
16:35 - 16:35
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
13:35 - 8:00
21:35-23:00
14:35-15:30
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

وزارة العدل
سلطة التنظيمات
مسّ جل األحزاب
إعالن عن تسجيل تغيير اسم حزب في سجل األحزاب
مبوجب قانون األحزاب  ،للعام1992 -

مبوجب البند  9و 12 -من قانون األحزاب  ،للعام ، 1992 -أعلن بهذا أنه بيوم األحد
املوافق  17كانون ثاني  ، 2018سجلت تغيير اسم حزب " حاييم بكفود -برئاسة
احملامي ساعر عميت " ورقمه  59-900094-0السم:
" حزب هإزرحيم هفتيكيم – قيادة جديدة ونشطة للمواطنني املخضرمني".
إيال جلوبوس ،محا ٍم
مسجل األحزاب
ّ
رئيس سلطة التنظيمات

taagidim.justice.gov.il

www.alarab.net

من :ابراهيم ابو عطا  -مراسل موقع العرب وصحيفة
كل العرب
اغلقت النيابة العامة اإلسرائيلية ،امللف املعروف عربيًا
ب��أس��م "ع �ش��اق االق �ص��ى" ال��دك �ت��ور س�ل�ي�م��ان اح�م��د،
مصطفى اغبارية ،فواز اغبارية ،محمد محاجنة ،احمد
جبارين م��ن ام الفحم ،وعمر غريفات م��ن ال��زرازي��ر،
وموسى حمدان من القدس ،واسقطت كافة الشروط
املقيدة حلركتهم بعد اعتقالهم املنزلي لعدة شهور ،بعد
اعتقالهم الفعلي عدة شهور اخرى  -كما جاء على لسان
هيئة الدفاع عنهم.
وقال مراسل موقع العرب اً
نقل عن مصادر في الدفاع ان
احملكمة املركزية بالقدس عقدت اليوم اخلميس جلسة في
هذا امللف وقد حاولت النيابة العامة في جلسات سابقة
املماطلة وسعت الغ�لاق��ه وف��ق شروطها لكنها وام��ام
اصرار الدفاع على عدالة قضية موكليهم مت اغالق امللف
بشكل تام.
وق��ال احملامي رم��زي كتيالت ،من طاقم الدفاع ملوقع
العرب":انهينا اليوم في ساعات املساء جلسة امتدت
لساعات في ملف عشاق األقصى الذين قدمت النيابة
ال�ع��ام��ة بحقهم الئ�ح��ة ات �ه��ام ف��ي شهر اي ��ار م��ن العام
املاضي ،مكونة من نحو  30صفحة وتوجه فيها تهما
خطيرة مثل العضوية في منظمة ارهابية وجتنيد أموال
ملنظمات ومؤسسات محظورة وقد استندت هذه التهم
إلى ما يسمى قانون "مكافحة االرهاب " وبعد مشوار
طويل واصرار االخوة عشاق االقصى ان يكون مصيرهم
م�ص�ي��را واح���دا ووق��وف �ه��م إل��ى ج��ات��ب احل��ق رضخت
النيابة العامة لكل مطالبنا ،وكان اساس هذه املطالب هو
عدم عودة أي من املتهمني الى السجن من يوم اإلفراج
عنهم ،واالكتفاء باملدة التي اعتقلوا فيها ،على الرغم من
كون املخالفات التي نسبت لهم ومع كونها ظاملة لكن
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عقوبتها تصل إلى محكوميات عالية قد تصل لسنوات،
ولكن واحلمد لله مت إغالق هذا امللف نهائيا ،وفي تاريخ
 11.02.2018ستكون هناك جلسة اخيرة لتقوم احملكمة
باقرار التوافقات التي متت مع النيابة العامة مرغمة".
واكد كتيالت":ان احملكمة ازالت اي شروط مقيدة كانت
مفروضة على عشاق االقصى".
وفي حديث ملوقع العرب مع الدكتور سليمان احمد ،قال
ان "مجمل ملف اعتقالنا ومحاكمتنا يندرج في اطار
املالحقات السياسية ،ومالحقة أبناء العمل اإلسالمي
وجترميهم وجت��رمي العمل االنساني لصالح اهلنا في
القدس ،وحاولوا بكل الطرق وضع العقبات أمام املشروع
اإلنساني واحلضاري في القدس ،ولكن نقول لهم إن هذه
االعتقاالت واملالحقات لن تثنينا وكل ابناء شعبنا عن
نصرة القدس واملسجد األقصى املبارك".
واضاف" :في جلسة اليوم توصلنا الى إتفاق في انه ال
عودة إلى السجون والسجن املنزلي مطلقا ،كما ترتب على
االتفاق دفع غرامات مالية على بعض االخوة".
واهتتم الدكتور سليمان قائال " :نؤكد مرة أخرى انه
لن تثنينا سياسات وتهديدات نتنياهو وليبرمان واردان
وكافة املتطرفني عن القيام بواجبنا خلدمة شعبنا ".
ووب��دع��وة من الهيئة الشعبية لنصرة عشاق األقصى
ت��واف��د ال�ع�ش��رات السبت ملنتجع ال��واح��ة ف��ي مدينة ام
الفحم اجلماهير العربية من الداخل الفلسطيني من كافة
القيادات واألحزاب وذلك للمشاركة في استقبال عشاق
األقصى.
الدكتور سليمان اغبارية والذي كان ُيستقبل الوافدين
اعرب عن سعادته لهذا اإلجن��از مبلف عشاق األقصى
مقدم الشكر والتقدير لكل من حضر لتقدمي التهاني
ولكل من وقف الى جانب اإلخوة في ملف عشاق األقصى
مؤكدا ان قضية القدس واالقصى منتصرة.

اع � �ت � �ق� ��ال م �ش �ت �ب ��ه م � ��ن ال � �ن � ��اع � ��ورة ب� �ع ��د اع� �ت ��دائ ��ه
ع� �ل ��ى ال � �ط� ��اق� ��م ال� �ط� �ب ��ي ف � ��ي م �س �ت �ش �ف ��ى ال �ع �ف ��ول ��ة
من :منى عرموش -مراسلة موقع
العرب وصحيفة كل العرب
وث� �ق ��ت ك ��ام� �ي ��رات امل ��راق� �ب ��ة ف��ي
مستشفى ه�ع�ي�م��ق ف��ي ال�ع�ف��ول��ة
اعتداء على الطاقم الطبي وحراس
األم ��ن م��ن ق�ب��ل متعالج وم��راف��ق
ل��ه ال �ل��ذي��ن ق��ام��ا ب��اإلع��ت��داء على
طاقم عمل داخل املستشفى لعدم
رضاهما عن اخلدمات الطبية .هذا

وقد قدمت ادارة املستشفى بالغا
للشرطة التي حتقق في احلادثة،
ف�ي�م��ا اش � ��ارت اإلدارة ال ��ى ان�ه��ا
تنظر الى هذا التصرفات مبنتهى
اخل�ط��ورة وتطالب بوضع رجال
شرطة في اقسام الطوارئ حملاربة
حوادث االعتداءات .وقال الناطق
بلسان الشرطة":ان املشتبه يبلغ
م��ن ال �ع �م��ر  23ع��ا ًم��ا م��ن س�ك��ان

ق��ري��ة ال �ن��اع��ورة وق ��د مت اعتقاله
(يوم اجلمعة املاضي) بعد ان ف ّر
هار ًبا في اعقاب محاولته االعتداء
على الطاقم الطبي" .وتابع":ان
الشرطة اجرت حتقي ًقا وفحصت
ك��ام �ي��رات امل��راق �ب��ة ومت �ك �ن��ت من
ال �ت��وص��ل ال ��ى امل�ش�ت�ب��ه واع�ت�ق��ال��ه
ب�ح�ي��ث مت اق �ت �ي��اده للتحقيق في
محطة الشرطة".

