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م������ن: ح����ج����اج رح�������ال - 
م����راس����ل م���وق���ع ال���ع���رب 

وصحيفة كل العرب
ع��ق��د امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي في 
ب��ل��دي��ة ال���ن���اص���رة، م��س��اء 
في  عمل  جلسة  األرب��ع��اء، 
ق���اع���ة االج���ت���م���اع���ات ف��ي 
م��ب��ن��ى ال��ب��ل��دي��ة ب��ح��ض��ور 
من  املجلس  أعضاء  جميع 
ناصرتي واجلبهة عدا رنا 
بزفافها  الح��ت��ف��ال��ه��ا  زه���ر 
وغ���ي���اب أش����رف م��ح��روم 
عن شباب التغيير، وجاءت 
ومناقشة  ل��ط��رح  اجللسة 
م���واض���ي���ع ش����ت����ى، م��ن��ه��ا 
القدمية  البلدة  أالمالك في 
واجلهاز  للمدارس  ومنح 
املدينة،  وتطوير  التعليمي 
البلدية  رئ��ي��س  أل��ق��ى  ك��م��ا 
ع���ل���ي س�����الم ب���ي���ان���ا ح���ول 
ع��م��ل ال��ب��ل��دي��ة وامل��ش��اري��ع 
العمرانية والتطويرية التي 

تشهدها املدينة. 
وحتدث عن أهمية املشاريع 
ال��ع��م��ران��ي��ة وال��ت��ط��وي��ري��ة 
في  امل��دي��ن��ة  تشهدها  ال��ت��ي 
ال��س��ن��وات األخ��ي��رة، وهي 

بئر  جسر  افتتاح  مشروع 
التي  البلدية  ودار  األم��ي��ر 
ستكون جاهزة نهاية العام 
قوله.  ح��د  على   - احل��ال��ي 
وأض������اف أن����ه س��ي��ت��م في 
دار  ب��ن  ال��واق��ع��ة  األرض 
بناء  البيج  ومجمع  البلدية 
بأربعة  س��ي��ارات  م��واق��ف 
طوابق تتسع لنحو 4000 
س���ي���ارة، ع����دا ع���ن ت��وف��ي��ر 
الثقيلة.  السيارات  مواقف 
توفيق  ش���ارع  ف��ي  ودوار 
م��ف��رق  ف���ي  ودوار  زي�����اد 
اجل��ب��ال��ي وب��ج��ان��ب ف��ن��دق 
املنطقة  في  ودوار  اجلليل 
سينما  ودوار  الصناعية 
ديانا، للحد من أزمة السير، 
على أن يتم العمل فيها في 
الوقت القريب. وهنا طالبه 
وفي  اجلبهة،  كتلة  أعضاء 
زعبي،  ش��ري��ف  مقدمتهم 
بتعين جلنة مهنية لفحص 
ال���دوارات واذا  أهمية ه��ذه 
كانت بالفعل حتد من أزمة 
بالتعاون  اخلانقة،  السير 

مع مهندسن مختصن. 
وأض�����اف ع��ل��ي س����الم أن 

"م�������������وق�������������ف ال���������ب���������ل���������دي���������ة واض����������������������ح ب���������خ���������ص���������وص أم����������������������اك ال����������ب����������ل����������دة ال����������ق����������دمي����������ة ون���������رف���������ض
ي����������������ه����������������ودي����������������ة" وب��������������������������������األس��������������������������������اس  خ�������������������ارج�������������������ي�������������������ة  جل��������������������ه��������������������ات  ب����������������ي����������������ت  أي  ب����������������ي����������������ع   

ع����������ل����������ي س�������������������ام خ�������������������ال ج��������ل��������س��������ة ل���������ب���������ل���������دي���������ة ال�����������ن�����������اص�����������رة:

أمالك  بخصوص  واض��ح  البلدية  موقف 
بيت  أي  بيع  ترفض  حيث  القدمية،  البلدة 
جلهات خارجية وباألساس يهودية، حيث 
تقدم بالطلب عضوا البلدية شريف زعبي 
واحل����اج س��م��ي��ر س��ع��دي. وط��ال��ب سمير 
القدمية  البلدة  س��ك��ان  مبساعدة  س��ع��دي 
امل��ش��اري��ع وتخفيض  ت��ط��وي��ر  م��ن خ���الل 
ه��ن��اك.  ال��س��ك��ان  ع��ن  املستحقة  األرن���ون���ا 
وفي هذا الصدد أكد علي سالم أنه قد يتم 
السكان،  ملساعدة   80% بقيمة  تخفيض 
وال��س��وق  القدمية  البلدة  تطوير  ع��ن  ع��دا 
القدمي. ودعا رجال األعمال الى االستثمار 
بالبلدة القدمية وشراء األمالك ممن يريد 
وأوضح  خارجية.  ألطراف  وليس  بيعها، 

تطوير  شركة  دخ��ول  رفضت  البلدية  أن 
بيعها  من  تخوفا  القدمية  البلدة  ال��ى  عكا 
ألش��خ��اص م��ن خ���ارج امل��دي��ن��ة، وخ��اص��ة 
اليهود، وأنه بذلك تنازلت البلدية عن مبلغ 

30 مليون شيكل.
ال���ى قضية حي  وت��ط��رق ش��ري��ف زع��ب��ي 
600 وحدة سكنية  شنلر بخصوص بناء 
املنطقة اخلضراء، بأن هناك اعتراض  في 
تقدمت فيه جلنة احلي ومت رفضه من قبل 
اللجنة احمللية، بينما أصرت اللجنة اللوائية 
ق��ال علي سالم  على امت��ام��ه. وم��ن جانبه 
عن ذلك أن البلدية لن جتتمع مع أشخاص 
احلي،  أهالي  من  ضيقة  مصالح  أصحاب 

وأن البلدية لن تقدم استئنافا على القرار.

وشدد علي سالم على أهمية 
إعادة شبرنتساك ومنطقة 
اجل��ي��ش ال���ى س��ل��ط��ة نفوذ 
بلدية الناصرة، لالستفادة 
األرن��ون��ا ضمن سلطة  من 
نتسيرت  من  ب��دال  نفوذها 
وأض��اف:"ع��ق��دن��ا  عيليت. 
ج��ل��س��ة ق��ب��ل ع���ش���رة أي���ام 
ف���ي ن��ت��س��ي��رت ع��ي��ل��ي��ت مع 
الداخلية  وزارة  مسؤولي 
نتسيرت  ب��ل��دي��ة  ورئ���ي���س 
ع��ي��ل��ي��ت، ح��ي��ث ض���م وف���دا 
يشمل  البلدية  ع��ن  رفيعا 
رفضا  ورفضنا  محامن. 
قاطعا ما قالوه بأنه لن تتم 
اعادة شبرنتساك ومنطقة 
اجليش الى منطقة نفوذنا، 
عدا عن طلبهم بعملية مبادلة 
ذلك  مقابل  يحصلوا  ب��أن 
فاشن  البيج  مجمع  على 
وب��ن��اي��ة احمل���ام���ن وف��ن��دق 
على  سيؤثر  مم��ا  أوليفيا، 
بخسارة  الناصرة  مدينة 
مبلغ 5 مليون شيكل في كل 
األرنونا، وفي  سنة مقابل 
هذا الصدد قدمنا طلبا الى 
احملكمة العليا الستعادة ما 

هو أصال لنا، عدا عن طلبنا 
مستعجلة  ج��ل��س��ة  ب��ع��ق��د 
خالل األيام القريبة املقبلة 
مع رئيس احلكومة ووزير 

الداخلية".
ه�������ذا، ومت������ت امل���ص���ادق���ة 
ب�����االج�����م�����اع ع����ل����ى م��ن��ح 
مليون   10.4 بقيمة  مالية 
ش���ي���ك���ل ل���ت���رم���ي���م وب���ن���اء 
امل�������������دارس وت����ط����وي����ره����ا 
منها  الرياضية،  والقاعات 
ل���رف���ع حت��ص��ي��ل ع��الم��ات 
واستحقاق بجروت لطالب 
الصفوف 11 و12 وأعمال 
م��ن��ال��ي��ة ف���ي م��رك��ز صحة 
ال��ع��ائ��ل��ة ف��ي ح��ي ال��ك��روم، 
وم���ث���ل���ه ف����ي ح����ي ال��ع��م��ال 
ال���ع���رب واحل����ي ال��ش��رق��ي 
وأع����م����ال ت���رم���ي���م ال��ق��اع��ة 
وترميم  شنلر  الرياضية 
القلعة  روض���ات  س��اح��ات 
وتخطيط  زي����اد  وت��وف��ي��ق 
شوارع وبناء أسوار واقية، 
الداخلية  وزارة  أن  علما 
تزيد  منحة  على  ص��ادق��ت 
لبناء  شيكل  مليون   5 عن 

دار البلدية.

مكاتب "كل العرب" – الناصرة
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بعد معارضة قسم من أهالي كفركنا بإقامة مركز للشرطة في البلدة 
قامت الشرطة باستدعاء عدد منهم للتحقيق حول املوضوع. وفي 
أّكد  املهندس هشام سعيد من شباب كفركنا لغد أفضل  حديث مع 
بأّنه: "عدد املعارضن إلقامة مركز الشرطة في كفركنا هو باآلالف 
وليس بالعشرات وهو ممثل بأغلبية اعضاء املجلس الذي كل واحد 
منهم ميثل االف املواطنن وعدد املواطنن الذين توجهوا لنا مطالبن 
املشاركة بالتوقيع بعد تقدمي الدعاوى يفوق عدد املوقعن وهو 320 

شخًصا متت مشاركتهم بساعات قليلة بأماكن عامة".
وتابع قائاًل: "لم ُتشرط علينا احملكمة عدد تواقيع معن فكان من 
املمكن أن نقّدم دعوى باسم شخص واحد فقط. لذا لم يكن هنالك 
حاجة أو نية للتزوير وال اعتقد انه كان هنالك تزوير أصال. فقامت 
املوقعن  باألشخاص  باالتصال  احملكمة  من  طلب  وب��دون  الشرطة 
واخافوهم بذلك االتصال وال استغرب ان يقوم عدد قليل من املوقعن 
إنكار توقيعهم جلهلهم أّن التوقيع شرعي. والشرطة تدعي ان هناك 
تزوير والرقم ال يتعدى أصابع اليد فسؤالي هل تفرق ان قدمنا دعوى 

باسم 315 شخًصا بدون تزوير او 320 مع تزوير؟".
وتابع سعيد: "صرف طاقات الشرطة على سخافات مثل تلك يؤكد 
لنا ما ندعيه انها غير كفؤ لتكون بيننا وبن أهالينا فهي تتعامل معنا 
باستهتار كبير ويجب أن تغير من نظرتها للمجتمع العربي اذا فعال 
مالحقات  نكررها،  زلنا  وما  التحقيق  في  قلناها  يتقبلها.  ان  ارادت 
فردية لردع املواطنن عن ممارسة حقهم القانوني لالعتراض على 
مشاريع في بيئتهم، هذا عن أّن املدن والبلدات العربية لم تر النور 

إليها، بل العكس ونحن ال نريد لكفركنا ما  بدخول مراكز الشرطة 
أصاب لألسف باقي املدن التي تفشى فيها العنف حتت أنظار الشرطة. 
ذلك امللف سوف يغلق دون تقدمي لوائح اتهام كما هو احلال بامللفات 
الشخصية السابقة التي مت التحقيق فيها مع الشباب املعارضن إلقامة 
مركز الشرطة ونحن ال نخاف تلك املالحقات ولن يردعنا عن ممارسة 

حقوقنا القانونية أي شيء" كما قال.

وتابع سعيد: "بالنسبة لقرار عدم التطرق ملركز الشرطة بالتحقيق 
هذه سياسة متويه أنا بشكل شخصي مت استدعائي ملكتب املخابرات 
ومت تنبيهي بعدم االعتراض على مركز الشرطة، ومن ثم مّت التحقيق 

معي بتهمة تهديد شخص ولم يتم إعطائي اسم الشخص الذي هددته 
وكان التحقيق عام واعتقد انه من املستهجن ذلك االمر، كما وأّن جميع 
الشرطة،  مركز  جتاه  موقفي  عن  كانت  معي  التحقيق  في  االسئلة 
إلقاء القبض على ابي وجره ملركز  ومحاولة الضغط علي بواسطة 
الشرطة وابعادي عن موقع مركز الشرطة، أال يعتبر ذلك مالحقات 

شخصية؟". 
وأنهى قائاًل: "قبل ثالثة اشهر قامت دوريتان من للشرطة باعتقال 
ابي البالغ من العمر 69 عاًما ولم تقبل اال ان يرافقهم بسيارة الدورية 
وانا  دقيقة   40 بالناصرة وبعد  قانا  وقمت مبرافقته حملطة شرطة 
انتظر ابي وخالل هذا الوقت مت اخباري ان اعتقال ابي كان خطأ واني 
املتهم ومت التحقيق معي لساعات على تهمة لم اعرف من هو املدعي 
فيها فلم يخبروني من هو الشخص الذي انا هددته ومعظم االسئلة 
كانت عن موقفي من مركز الشرطة وعلى اثر التحقيق مت إبعادي عن 
منطقة بناء مركز الشرطة ملدة شهر، وقبلها بأسبوعن متت دعوتي 
برفقة احملامي وليد خطيب مركز املخابرات بالناصرة ومت احلديث 
معنا حول هذا املوضوع. وقبل اسبوع من االن مت التحقيق معي في 
طبريا كما ومت التحقيق معي بشبهة التزييف والتنظيم وكالم ليس 
له من الصحة أي أساس ونستهجن املالحقات الشخصية بالرغم من 

اننا نسير حسب القوانن" كما قال.
تعقيب الشرطة:

هذا وفي رّد من الشرطة أّكدت لوبا السمري املتحدثة باسم الشرطة: 
" اؤكد على صحة مسألة التحقيق مع املواطنن من كفركنا في هذا 
املوضوع من جانبنا، وال نوايا لدينا في هذه املرحلة اخلوض بأي 

من تفاصيلها".

ال���ش���رط���ة حت��ق��ق م���ع ع���ش���رات امل���واط���ن���ن م���ن ك��ف��رك��ن��ا ب��ع��د اع���ت���راض���ه���م ع��ل��ى إق���ام���ة م���رك���ز ل��ل��ش��رط��ة
*امل�������ه�������ن�������دس ه������ش������ام س�����ع�����ي�����د: "ب�����ال�����ن�����س�����ب�����ة ل�������ق�������رار ع����������دم ال������ت������ط������رق مل������رك������ز ال������ش������رط������ة ب����ال����ت����ح����ق����ي����ق ه����������ذه س�����ي�����اس�����ة مت����وي����ه 
ال�����ش�����رط�����ة" م������رك������ز  ع�����ل�����ى  االع����������ت����������راض  ب������ع������دم  ت����ن����ب����ي����ه����ي  امل�������خ�������اب�������رات ومت  مل����ك����ت����ب  اس������ت������دع������ائ������ي  ب����ش����ك����ل ش����خ����ص����ي مت  أن����������ا 
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