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موقع  م��راس��ل  حلبي-  سليمان  م��ن: 
العرب وصحيفة كل العرب

أوض���ح س��ام��ر ب��ي��ران��ي ع��ض��و املجلس 
جلسة  "خالل  أنه  الكرمل  دالية  احمللي 
املجلس احمللي األخيرة كان هو الوحيد 
الذي اعترض على املصادقة على القوانني 
امل��ج��ل��س بإغالق  ت��خ��ول رئ��ي��س  ال��ت��ي 
العمل  على  وإجبارها  جتارية  مصالح 
خالل ساعات يقررها رئيس املجلس"، 

بحسب قوله.
وأض����اف س��ام��ر ب��ي��ران��ي م��وض��ح��ا أنه 
"هو الوحيد الذي اعترض على القانون 
امل��س��اع��د وال���ذي ي��خ��ول ال��رئ��ي��س بهدم 
بيوت خاصة تشكل خطرا من دون إذن 
صاحبها واعترض على شروط رئيس 

أن  يعتقد  كونه  البيوت  بترقيم  املجلس 
هذه القوانني ديكتاتورية وال تالئم جو 

البلدة ".
وكذلك أضاف أنه "نستطيع حل امورنا 
على  واللعنة  بلدة  ابناء  فنحن  بأنفسنا 
هذه القوانني االجبارية املجحفة فلألسف 
املواطن في بلدتنا بسيط وينتخب القريب 

وال يدري كيف يقررون له مصيره".
تعقيب املجلس

ورد الناطق بلسان املجلس احمللي دالية 
الكرمل على اقوال سامر بيراني بأنهم 
"فوجئوا من تصريحاته بأن املجلس له 
نية في إغالق مصالح في يوم اجلمعة 

وهذه اقوال غير صحيحة".
القانون  ه��ذا  أن  "الصحيح  وأض���اف: 
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القومي  األم���ن  أب��ح��اث  معهد  ن��ش��ره  تقرير  أف���اد 
االستخبارات  رئ��ي��س  ب��رئ��اس��ة  اإلس���رائ���ي���ل���ي، 
العسكرية األسبق، عاموس يدلني، أن "التوصية 
التي يدلي بها التقرير ملتخذي القرارات في البالد، 
هي كتلك التي كانت عام 2015 واملتمثلة باستمرار 
والسياسي  العسكري  االستثمار  في  اسرائيل 
"هناك  أن  إل��ى  التقرير  ول��ف��ت  واالق��ت��ص��ادي". 
مصالح مشتركة إلسرائيل ودول العالم العربي 
السنيّة، إثر الصراع الشيعي-السنّي واحلرب ضد 

داعش وجماعة اإلخوان املسلمني".
أن يشهد سوق  املتوقع  التقرير: "من  وورد في 
آبار الغاز اإلسرائيلي حتسنًا وهو ما قد ينعكس 
دول  مع  إسرائيل  عالقة  حتسني  على  باإليجاب 
أخرى في اإلقليم". هذا في الوقت الذي بنّي فيه 
التقرير أن "هناك بعض الظواهر التي من شأنها 
أن متس وتضر باملصالح اإلسرائيلية مثل تراجع 
الشرق  ف��ي  األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  مكانة 
األوسط وانحسار دورها واهتزاز صورتها لدى 

دول املنطقة".
ولفت التقرير إلى أنه "ال يتوقع تغييًرا جذرًيا في 

املنتخب  اجلديد  األمريكي  الرئيس  سياسة  عهد 
يوم  األبيض  البيت  يدخل  ال��ذي  ت��رام��ب،  دون��ال��د 
20.01.2017. هذا، إلى جانب تعزيز قّوة إيران و 
حزب الله اللبناني، إثر التدخل الروسي العسكري 
ف��ي س��ورّي��ة، وه��و م��ا م��ن شأنه احل��د م��ن حرية 

وقدرة الردع اإلسرائيلية في املنطقة".
وورد في التقرير: "يوجد تهديد حقيقي على األمن 
القومي اإلسرائيلي، والذي يقف في مقدمته تراجع 
القاعدة الشعبية األساسية لدعم وشرعية مؤسسة 
م��ن حتريض  يتبعها  وم��ا  اإلس��رائ��ي��ل��ي،  اجل��ي��ش 
إلى  مباشر ضد قيادته وضباطه، والتي وصلت 

الصعيد  وعلى  ال��ع��ام.  لهذا  مسبوقة  غير  نسب 
مبادرات  بتقدمي  التقرير  ي��وص��ي  الفلسطيني، 
للوقوف  السالم،  عملية  لدفع  إسرائيلية  مستقلة 
أمام حملة نزع الشرعية عن إسرائيل في الساحة 
العسكري  باالستعداد  املطالبة  وس��ط  ال��دول��ي��ة، 
وغزة"  ال��ل��ه  ح��زب  م��ع  النطاق  واس��ع��ة  ملواجهة 
بحسب التقرير. وعلى الصعيد الشرق أوسطي، 
استراتيجية  باتخاذ  إس��رائ��ي��ل  التقرير  ي��وص��ي 
تضعف محور "إيران - سورية - حزب الله"، 
الدول  مع  إسرائيل  عالقات  لتحسني  باإلضافة 

العربية السنية".

الثانية  بالقراءة  للكنيست  العامة  الهيئة  صادقت 
وال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى م��ش��روع ق��ان��ون ح��م��اي��ة املصالح 
الكنيست  لعضو   ،2017 الراحة(،  )اي��ام  التجارية 

يغيئال غواتا ومجموعة من اعضاء الكنيست.
ومقترح ان االشتراط في العقد امللزم بفتح املصلحة 
التجارية ايام السبت لن يطبق، وليس باالمكان الغاء 

العقد او املطالبة بتعويضات بسبب االخالل بذلك. 
ومقترح ان هذه االوامر ال تسري على عقد تقدمي 
هذا  ال��ت��ج��اري.  املجمع  لتفعيل  املطلوبة  اخل��دم��ات 
الجل منع ارغام املصالح التجارية على العمل ايام 
املجمعات  اصحاب  مع  التعاقدات  اطار  في  السبت 

التجارية.

مشروع القانون يصلح الوضع القائم ويؤدي الى 
التجارية،  املجمعات  اصحاب  او  املشغلني  ان  ذلك 
مقدم  او  التجارية  املصلحة  ارغ��ام  يستطيعون  ال 
اخل��دم��ة، ع��ل��ى ال��ع��م��ل اي���ام ال��س��ب��ت رغ���م ارادتهم 
وبذلك املس بيوم راحتهم االسبوعي وفق ما تقرر 

في القانون.

قانون  مشروع  "ه��ذا  ق��ال:  غواتا  الكنيست  عضو 
اجتماعي من الدرجة االولى، افتخر بدعم القانون 
هذه  جميعا،  واالئتالف  املعارضة  اعضاء  قبل  من 

شهادة شرف لهذا البيت".
اي���د م���ش���روع ال��ق��ان��ون 41 ع��ض��و ك��ن��ي��س��ت دون 

معارضني.

موقع  مراسلة  عرموش  منى  من: 
العرب وصحيفة "كل العرب"

جتمهر عدد من اهالي حي الشقفان 
ام���ام "مكبرات  ال��غ��رب��ي��ة  ب��اق��ة  ف��ي 
التي مت نصبها  االم��واج اخلليوية" 
املياه في منطقة  مؤخًرا على خ��ّزان 
مكبرات  بإزالة  مطالبني   ، الشقفان 
ألن��ه��ا تسبب ضرر  ف���ورا  االم����واج 
أله���ال���ي احل����ي ول���ط���الب امل�����دارس 
القريبة من املكان واستبدالها بهوائية 

البيئة  وزارة  معايير  بحسب  تعمل 
ومراقبة من قبل البلدية.  هذا وحضر 
اياد  البلدية  رئيس  نائب  املكان  الى 
مواسي الذي استمع لشكاوى أهالي 
اهالي  م��ن  ممثل  اختيار  ومت  احل��ي 
احلي السيد مجدي خشان ملواصلة 

بحث املوضوع مقابل البلدية.
وقال احد املواطنني في حديث ملوقع 
العرب وصحيفة كل العرب:"انا اول 
شخص اؤيد وجود الهوائيات وليس 

ازالتها، ولكن ان تكون هوائيات تعمل 
عليها  تنص  ال��ت��ي  املعايير  بحسب 
الوزارات املعنية، وليس بهذا الشكل 
ال��ذي يسبب االض��رار ويعود علينا 
واوالدن���ا  اهلنا  ويقتل  ب��االم��راض، 
وجيراننا، نريد العيش بسالم ونحن 
ع��ل��ى دراي����ة ان ال��ه��وائ��ي��ات اح��دى 
املسببات الرئيسية ملرض السرطان، 
الرمق  حتى  نحاربها  سوف  وعليه 

األخير".

ية ر لتجا ا لح  ملصا ا ق  غال ا ن  نو قا ينتقد  لية  ا لد ا مجلس  عضو  ني  ا بير مر  سا
مجلس الدالية: "ال توجد نية بإغالق مصالح يوم اجلمعة وكان من املفضل أن يقوم عضو املجلس والذي لم يعرف القانون 

املذكور بالتعمق به وفهمه قبل نشره للمواطنني"

ع�����ام  وض������ع������ه  مت  ق�������د 
الرؤساء  وجميع   1984
ما  وه����ذا  يستعملوه  ل��م 

سيحصل في فترة رفيق 
ولم  نية  توجد  ال  حلبي. 
يكن كذلك بإغالق مصالح 

ي���وم اجل��م��ع��ة وك����ان من 
ي��ق��وم عضو  أن  امل��ف��ض��ل 
لم يعرف  املجلس والذي 

بالتعمق  املذكور  القانون 
نشره  ق��ب��ل  وف��ه��م��ه  ب���ه 

للمواطنني" .

رئيس املجلس رفيق حلبي سامر بيراني

تقرير نشره معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي، برئاسة رئيس االستخبارات العسكرية األسبق، عاموس يدلني
الّسنية" العربية  الدول  مع  عالقاتها  وتقوية  وحماس  الله  حزب  ملواجهة  االستعداد  إسرائيل  "على 

مراقبة بهوائيات  واستبدالها  اخلليوية  االمواج  مكبرات  بازالة  يطالبون  باقة  شبان  من  عدد 

املصادقة النهائية
املصالح التجارية في املجمعات التجارية لن ترغم على العمل في ايام العطلة
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