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

واألربعاء  الثالثاء  يومي  بني  الفاصلة  الليلة  في  لقي 
من هذا األسبوع ثالثة شبان عرب مصرعهم واصيب 
اثنني اخرين بجراح بالغة اخلطورة في حادث طرق 
مروع، وقع بالقرب من دميونا على شارع رقم 25. 
وك��ان��ت ط��واق��م االس��ع��اف��ات ق��د عملت ج��اه��دة النقاذ 
بالفشل  باءت  احمل��اوالت  أن جميع  إال  الشبان،  حياة 

املصابني  نقل  مت  فيما  املكان.  في  وفاتهم  اق��رار  ومت 
الى املستشفى سوروكا الستكمال العالج . وباشرت 

الشرطة التحقيق في اسباب احلادث املروع .
ه���ذا، وأف����ادت م��راس��ل��ة م��وق��ع ال��ع��رب وصحيفة كل 
العرب، أّن ضحايا احلادث هم الشاب أمير أبو عرار 
وهو من سكان عرعرة النقب، عادل عودة أبو صلب 
وراشد حسن أبو صلب في العشرينيات من أعمارهما 

من سكان النقب.

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

وفق  العليا،  العدل  محكمة  ق��ررت 
ن��اص��ر، "ان  ب��ي��ان احمل��ام��ي قيس 
األستاذ يوسف ناصر هو صاحب 
اجلديدة  الكنيسة  إمت��ام  في  احلق 
ق��ري��ة كفرسميع  ف��ي  ب��ن��اه��ا  ال��ت��ي 
عام 1991، وان ّيتم بناءها وحده 
يشمل  وان  ون��ص��ف  ع���ام  خ���الل 
لوحة  انتهائها  بعد  الكنيسة  بناء 
وخدمة  ت��ض��ح��ي��ة  ت��ص��ف  ب�����ارزة 
للكنيسة  ناصر  يوسف  األس��ت��اذ 

في كفرسميع".
وقد جاء قرار محكمة العدل العليا 
قدمه  ال��ذي  االستئناف  اط��ار  ف��ي 
األس��ت��اذ ي��وس��ف ن��اص��ر بواسطة 
أبنائه احملامني غياث وجرير وقيس 
على  جرين  يئير  واحملامي  ناصر 
قرار احملكمة املركزية في حيفا العام 
االتفاقية  على  املصادقة  امل��اض��ي 
التي أبرمها افراد من أبناء الطائفة 
مع  كفرسميع  ف��ي  االرثوذكسية 
البطريرك املخلوع ايرونيوس وهي 
حق  سلب  تعّمدت  التي  االتفاقية 
إمتام  في  ناصر  يوسف  األس��ت��اذ 
األرثوذكس  ال����روم  كنيسة  ب��ن��اء 
 1991 ع��ام  شيدها  التي  اجلديدة 
نعمان  املرحوم  وال��ده  ارض  على 

االرض  قطعة  ق���دم  ال���ذي  ن��اص��ر 
خالل  م��ن  الكنيسة  ب��ن��اء  إلق��ام��ة 
اتفاقية مبادلة مع بطريركية الروم 
األرثوذكس في القدس عام 1981.
هذا وقد جاء في قرار محكمة العدل 
الكنيسة  بناء  انهاء  يتم  ان  العليا 
ناصر  ي��وس��ف  األس��ت��اذ  بواسطة 
وحده على ان يتضمن بناء الكنيسة 
تصف  الكنيسة  ف��ي  ب���ارزة  لوحة 
ناصر  يوسف  األستاذ  تضحيات 
للكنيسة في كفرسميع،  وخدماته 
وذلك بعد ان بنّي األستاذ يوسف 
ناصر حملكمة العدل العليا بواسطة 
أبنائه احملامني غياث وجرير وقيس 
ناصر واحملامي يئير جرين ووفق 
أقام  من  هو  ان��ه  دامغة  مستندات 
كفرسميع  ف��ي  اجل��دي��دة  الكنيسة 
التي اسداها  الكبيرة  والتضحيات 
بذل  الكنيسة ح��ني  ب��ن��اء  اج��ل  م��ن 
ب��ن��ائ��ه��ا وإقامة  ف��ي س��ب��ي��ل  ع��م��ره 
أبناء  ل��الزواج الشابة من  ضاحية 
ط��ائ��ف��ة ال�����روم األرث����وذك����س في 
لبعضهم  يكن  لم  ممن  كفرسميع 
موطىء قدم للبناء في كفرسميع. 
العليا  العدل  محكمة  تكون  وبهذا 
االتفاقية  ح���ول  ال��ن��زاع  أن��ه��ت  ق��د 
املخلوع  ال��ب��ط��ري��رك  ع��ق��ده��ا  ال��ت��ي 
ايرنيوس مع افراد من أبناء الطائفة 

ف��ي ك��ف��رس��م��ي��ع، وأق����رت ان هذه 
يوسف  األستاذ  متنع  ال  االتفاقية 
ناصر إمتام الكنيسة الفخمة التي 
بناها لطائفة الروم األرثوذكس في 
يوسف  االستاذ  ان  بل  كفرسميع 
ناصر هو صاحب احلق في امتام 
الكنيسة التي اقامها وقد نوه القرار 
جتريد  تعمدت  االتفاقية  هذه  بان 
االس��ت��اذ ي��وس��ف ن��اص��ر م��ن حقه 
يوسف  األس��ت��اذ  املذكور.ويعتبر 
ناصر القرار نصرا ساحقا للحق، 
اذ ظهر احلق بعد نحو 25 عاما. هذا 
وسيباشر االستاذ يوسف ناصر 
في اقرب فرصة العمل على امتام 
محكمة  قرار  حسب  الكنيسة  بناء 
االستاذ  وسيصدر  العليا.  العدل 
ي��وس��ف ن��اص��ر ب��ي��ان��ا الح��ق��ا بهذا 

اخلصوص.

من : زيدان خاليلة 
العرب  كل  في  النشر  أعقاب  في 
وضعتها  خ���ط���ة  وج������ود  ح�����ول 
بدعم  وحت��ظ��ى  ال���زراع���ة  وزارة 
ك��ام��ل م��ن وزي���ر ال��زراع��ة اوري 
البيت  م���ن ح����زب  اري��ئ��ي��ل وه����و 
املستوطنني  غالة  ومن  اليهودي 
الى  البطوف  حتويل  وملخصها 
محمية طبيعية وحتديد امكانيات 
على  مناقصة  وارس��اء  استعماله 
اليركون  شركة " تصريف مياه 
توصيات  ب��وض��ع  ت��ق��وم  ل��ك��ي   "
لكيفية  وش��ام��ل  واس��ع  ومخطط 
استعمال اراضي البطوف، والتي 
العمل على تصريف  ارت��أت عدم 
وهي   " "ال��غ��رق  م��ي��اه  وجتفيف 
ف���ي القسم  ت��ت��ج��م��ع  ال��ت��ي  امل���ي���اه 
ال��ش��رق��ي م��ن ال��ب��ط��وف م��ن مياه 

السيول واالمطار بهدف احلفاظ 
على "أن��واع ن��ادرة" من الطيور 
التي  واحل���ش���رات  واحل���ي���وان���ات 
اثارت  وقد   ، البطوف  في  تعيش 
هذه املعلومات عددا من اصحاب 
البطوف  ري  وجمعية  االراض��ي 
الدخال  سنوات  منذ  تعمل  التي 
مياه الري الى اراضي البطوف ، 
واوضح محمد حيادري مسؤول 
عارضت  اجلمعية  ان  اجلمعية 
وت��ع��ارض ب��ش��دة أي ش���روط او 
ح�����دود الس��ت��ع��م��ال االراض������ي ، 
استيائها  ع���ن  ع��ب��رت  ان��ه��ا  ك��م��ا 
ت��وص��ي��ات ش��رك��ة تصريف  م��ن 
تل  التي جلبت من  اليركون  مياه 
االراضي  الصحاب  لتقرر  ابيب 
يستعملون  ك��ي��ف  ال��ب��ط��وف  ف��ي 
عن  لهم  عبرنا  وق��د   ، اراض��ي��ه��م 

اخذ  يتم  ان  وطلبنا  ه��ذا  رفضنا 
راينا والتشاور معنا في أي خطة 
ونحن   ، البطوف  ب���ارض  تتعلق 
ن��س��ع��ى ال���ى ادخ�����ال م��ي��اه ال���ري 
ال����ى اراض������ي س��خ��ن��ني وع���راب���ة 
مثلما حتصل باقي بلدان حوض 
البطوف على مياه لري اراضيهم 
بالبطوف  احمليطة  القرى  فجميع 
سخنني  ع��دا  ما  للري  مياه  تاخذ 
وعرابة ، وهناك اقتراحات عملية 
جللب مياه الري ، واعطاء ترخيص 
انواع  لزراعة  الزراعة  وزارة  من 
يتم  لكي  مميزة من اخلضراوات 
وبدعم  جيدة  باسعار  تسويقها 
م��ن وزارة ازراع���ة، واض���اف ان 
من يظن انه يستطيع ان ميرر أي 
اصحاب  م��واف��ق��ة  ب���دون  مخطط 

االرضفهو مخطئ .

ناصر  يوسف  األستاذ  حق  تقر  العليا  احملكمة 
كفرسميع في  بناها  التي  لكنيسة   ا بامتام 

حسن شد  ا ر و ة  د عو ل  د عا و ر  ا عر بو  أ مير  أ ع  مصر
نا ميو د ب  قر قع  و ع  و مر ق  طر ث  د حا في  صلب  بو  أ

خطة  د  جو و عن  لنشر  ا ب  عقا أ في 
طبيعية  محمية  لى  ا ف  لبطو ا يل  لتحو
*جمعية ري البطوف : لن نقبل باي خطة ال تضمن احلصول على 
مياه لري اراضينا *نسعى الى تطوير اراضي البطوف وادخال انواع 
زراعية جديدة  *محمد حيادري رئيس اجلمعية : يجب التحرك على 

كافة املستويات ملواجهة املخطط 
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משרד הכלכלה והתעשייה


