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م���ك���ات���ب "ك�����ل ال�����ع�����رب" - 
الناصرة

kul@alarab.net
بيان  العرب  إل��ى موقع  وص��ل 
ص������ادر ع����ن رئ���ي���س م��ح��ك��م��ة 

االستئناف الشرعية العليا في 
القدس ، سماحة القاضي عبد 
احلكيم صبحي سمارة، حول 
مواقيت عرفة و عيد األضحى 
املبارك، جاء فيه:"يطيب لنا أن 

الثالث  االرب��ع��اء  ي��وم  أن  نعلن 
احلالي هو  آب  والعشرين من 
األول من ذي احلجة، وأن وقفة 
ع��رف��ة ي���وم اخل��م��ي��س احل���ادي 
وال���ث���اث���ن م���ن ه����ذا ال��ش��ه��ر. 

اجلمعة،  ي��وم  سيكون  وعليه، 
أيام  أول  هو  أيلول،  من  األول 
نسأل  امل��ب��ارك.  األضحى  عيد 
يتولى  أن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  ال��ل��ه 
وأن  برحمته  االسامية  األمة 

يحمي مساجدها ومقدساتها، 
ومناسك  طاعتنا،  يتقبل  وأن 
حجاجنا الكرام. وكل عام وأنتم 
ب��أم��ٍن وخ��ي��ر وع��اف��ي��ة وس��ام 

وستر".

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
Kul@alarab.net

اصدرت احلركة االسامية بيانا ثّمنت فيه خطوة 
النائب عبد الله ابو معروف واجلبهة الدميقراطية 
للسام واملساواة باالستقالة ، ودعت النائب اسامة 
االلتزام  ال��ى  للتغيير  العربية  واحلركة  السعدي 
اتفاقية  لتنفيذ  االتفاق واالستقالة وصوال  بتنفيذ 
ال��ت��ن��اوب وف��ق رؤي���ة جلنة ال��وف��اق ال��وط��ن��ي. كما 
َباَرْكت احلركة االسامية لاستاذ سعيد اخلرومي 
عضوية الكنيست ممثا البناء شعبنا عامة وألهلنا 

في النقب وقضاياهم.
وجاء في بيان احلركة االسامية:إن استقالة النائب 
أهميتها  تكتسب  م��ع��روف  اب��و  الله  عبد  الدكتور 

املشتركة  القائمة  فيه  تواجه  سياق  في  وقيمتها 
ووحدتها  وجودها  على  ومراهنات  كبيرا  حتديا 
وقدرتها على االستمرار كمشروع وطني وحدوي.
إّن هذه اخلطوة هاّمة وجديرة وتستحق منا التقدير 
واالحترام لشخص النائب ابي معروف ولإلخوة 
الوفاق  جلنة  رؤية  مع  تنسجم  وهي  اجلبهة،  في 
االتفاق  كل  تنفيذ  يتم  وحتى  بيانها،  في  الوطني 
النّائب  على  الوطني  الوفاق  جلنة  رؤية  واحترام 
أسامة السعدي أن يحذو حذو النّائب أبو معروف 
وعلى احلركة العربية للتغيير االلتزام مبا وّقعت 
اجلميع  ندعو  كما  ال��ف��ور،  على  به  وتعهدت  عليه 
للتعاون مع جلنة الوفاق الوطني من أجل استكمال 
الى  التّناوب  تنفيذ  يتم  حتى  االتفاق  أج��زاء  باقي 

رحمون  ابو  نيفن  التجمع  ممثلة  بدخول  منتهاه 
للكنيست.

اتفاق  هو  التّناوب  اتفاق  أن  البداية  منذ  قلنا  لقد 
يكون  أن  قبل  وأخ��اق��ي،  مبدئي  وط��ن��ي  ش��راك��ة 
وكل  املشتركة،  القائمة  ف��ي  م��واق��ع  محاصصة 
يوم مير دون تنفيذ هذا االتفاق يضر مبصداقية 
من يضع العصي في الدوالب ويضر مبشروعها 
الذين  شعبنا  أبناء  ويخذل  الّصميم،  في  الوطني 
وعلّقوا  املشروع  هذا  ودعموا  ِبنَا  ثقتهم  وضعوا 
عليه اآلم��ال . لقد كان من األج��در بالنائب اسامة 
سعيد  االستاذ  ليدخل  اوال،  يستقيل  ان  السعدي 
اخلرومي وفق نص اتفاق التناوب، وما زال الوقت 
متاحا لتقدمي هذه االستقالة إنفاذا التفاق التناوب 

ورؤية جلنة الوفاق، واال فان دخول االستاذ سعيد 
اخلرومي بعد استقالة النائب عبد الله ابو معروف 
ال يعتبر وفاء وال التزاما من قبل احلركة العربية 

للتغير امام احلركة االسامية.
وُحْسن  االس��ت��ع��داد  إساميّة  كحركة  أبدينا  لقد 
النّية للتعاون من أجل إنهاء ملف التّناوب بأسرع 
إلى  ت��ؤدي  زال��ت  وم��ا  أّدت  املماطلة  ألّن  ميكن  ما 
فقدان ثقة جماهيرنا باملشتركة وبالعمل السياسي 
إبراهيم  االستاذ  وانسحاب  استقالة  أودعنا  وقد 
الوفاق  للجنة  القائمة  من   )16 )امل��وق��ع  حجازي 
الوطني، ودعونا باقي األخوة التخاذ نفس املوقف 
حتى تستطيع جلنة الوفاق إمتام التّناوب بأسرع 

ما ميكن.

ض��������������ح��������������ى أل ا ع��������������ي��������������د  م  ي�����������������������������������ا أ ل  و أ ه���������������������و  ل  ي���������������������ل���������������������و أ م���������������������ن  ل  و أل ا
م����ح����ك����م����ة االس�����ت�����ئ�����ن�����اف ال�����ش�����رع�����ي�����ة ال����ع����ل����ي����ا ف�������ي ال�������ق�������دس ت���ع���ل���ن:

احل����رك����ة االس����ام����ي����ة: ن����دع����و ال����س����ع����دي ل���ت���ق���دمي اس���ت���ق���ال���ت���ه ون����ث����ّم����ن اس���ت���ق���ال���ة أب������و م���ع���روف

سماحة القاضي عبد 
احلكيم صبحي سمارة

راديو "مكان"

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

7:30كل األيام ما عدا اجلمعة والسبت جــولـــة ــ 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   - 11:30

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

15:35كل األيام ما عدا اجلمعة والسبت بنـص اجلــو – مع شادي بالن   - 16:35
16:35الثــالثــاء حــديــث اجلنــوب – حسن أبو زايد   - 17:30

18:35كل االيـام مقهى االطــالل   - 19:30
17:30كل األيام ما عدا اجلمعة والسبت جــولــة املســاء االخبــاريــه  - 18:00

16:35االحــد وجهــا لوجــه / نادر أبو تامر   - 17:30
21:35االثنيــن ســـهرة حــب / سوزان دبيني  - 23:00

14:35الثــالثــاءنقطــة جــدل / اميان القاسم سليمان   - 15:30
االثنيـن فــن فنـانينـا / شادي بالن 

والسبــت
16:35  - 17:30
12:35  - 13:30

14:35األربعــاء اقتصـادكــم / رائد دياب   - 15:30
16:35األربعـاء واخلميـس واحد اكس اثنني /محمد الشخ خليل  - 17:30

21:35األربعـاءهـايـد بـارك / سوزان ديبيني  - 23:00
13:30اخلميـستعـوا نحكـي بصـراحة /سوزان دبيني  - 14:30

23:00 -  21:35اخلميـسنظيـر على االثيـر / 
8:00اجلمعــةنسيـم الصبـاح / اميان القاسم سليمان   - 10:00

11:00اجلمعــة تـذاكــر / غـازي ابـو بكـر   - 12:00
12:35اجلمعـة صـدى االسبـوع /ماريا عبد ربه   - 12:50

ساعات بعد الظهر اجلمعـة والسبـت مالعب واهداف / محمد الشيخ خليل 
19:35اجلمعـة والسبـت يـور بيـت yourbiet /رايه عزمي   - 21:30

8:30السبـت كـوكتيـل اغان قدميـة وجديـدة   -  9:30
10:35السبـت الصحـة غـاليــة / غالية ناطور قدور   - 11:30

11:35السبـتعلى املكشـوف / محمد بكـريـه  - 12:30

برامج االسبوع من تاريخ  13-19.8/2017

بترديون  الخدمات  مركز 
الجديد في  للمركز  سینتقل 
21.8.2017 ريخ  بتا سخنین 

إلى جانبك، في اللحظات الھامة في الحیاةالتأمین الوطني
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قسم الطلبات
ایام االثنین الثالثاء والخمیس بین الساعات 

08.00 حتى 12:30
بعد الظھر ایام االثنین واالربعاء بین الساعات 

15:00 حتى 17:00

في اطار تحسین الخدمھ للمواطنین سیفتح التامین الوطني ابوابھ لجمھور المؤمنین بمركز الخدمات 
الجدید في سخنین ابتدا من 21.8.2017 وعنوانھ شارع الجلیل 30.

بناء علیھ وبسبب االنتقال للمركز الجدید سوف تكون ابواب المركز بتردیون مغلقھ امام استقبال 
الجمھور بین التواریخ  16.8.2017 و 17.8.2017.

في مركز الخدمات تستطیعون االستفسار عن كافة المخصصات وكل ما یتعلق بتقدیم طلبات 
للمؤسسة وتقدیم كافة المستندات بما في ذلك االستفسار عن دفع رسوم التامین الوطني 

باالضافھ الى ذلك وللمحافظھ على وقتكم الثمین وعدم االنتظار بالدور یمكن استخراج الرقم 
السري للموقع الشخصي باالنترنت من مركز الخدمات 

ندعوكم للحضور الى مركز الخدمات الجدید واالستمتاع من الخدمھ الرائعھ التي تستحقونھا

قسم الجبایھ 
ایام االثنین والخمیس بین الساعات 

08:00 حتى 12:30 
بعد الظھر ایام االثنین بین الساعات 

15:00 حتى 17:00

ایام استقبال الجمھور ستبقى كما ھي بدون تغییر كالتالي:


