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من: حجاج رحال
األعضاء،  اغلبية  حضرها  البلدي  للمجلس  جلسة  االثنني،  الناصرة،  بلدية  عقدت 
وذلك من اجل بحث عدة نقاط مت وضعها على جدول األعمالن إلى جانب املصادقة 
على امليزانية املقترحة للبلدية للعام 2018. وقد أفاد مراسلنا أّن اعضاء البلدية عن 
كتلة اجلبهة أعلنوا التصويت ضد امليزانية. إضافة إلى عضوا البلدية أشرف محروم 
عن شباب التغيير، ود. سليم سليمان عن القائمة األهلية، اللذان أعلنا التصويت ضد 

امليزانية.
وقال عضو البلدية عن اجلبهة مصعب دخان في اعتراضه على امليزانية أّنه "يريد 
توضيحات حول أمور عّدة مبيزانية 2017 ، وأّن عدة بنود في ميزانية 2017 كانت 
امليزانية"،  موجودة لم يطابق الصرف فيها مثلما كان مفترًضا عند املصادقة على 

كما قال.
بالقول  اجلبهة  اعتراضات  على  عوايسي،  محمد  الناصرة،  بلدية  رئيس  نائب  ورّد 
أّنه:"ال يجوز االعتراض على امليزانية كاملة بكافة بنودها، قد نتفهم االعتراض على 

بعض البنود ولكن ليس على امليزانية ككل".
ودار نقاش حاد خلل اجللسة بني رئيس البلدية علي سّلم وعضو البلدية د. سليم 
سليمان، الذي طالب سّلم بتوضيحات عّدة حول امليزانية ونسب العنف في الناصرة 
وحول تواجد الشرطة في املدينة وغيرها، وقاطعه سّلم خلل احلديث، معتبًرا أّن 
"تصريحاته مضحكة وأّن عضو بلدية مثله يجب أن يكون صاحب مسؤولية أكبر"، 

كما قال.
واستشاط علي سلم غضبا من تصريح د.سليم سليمان عن املنطقة الصناعية وبأنه 

ضدها وال��ت��ص��وي��ت  معارضتها  تعلن  واجل��ب��ه��ة  امل��ي��زان��ي��ة  ع��ل��ى  للتصويت  جلستها  تعقد  ال��ن��اص��رة  ب��ل��دي��ة  وس���ج���االت:  ص���راخ 
 8 م����ق����اب����ل  األه�����ل�����ي�����ة  ال����ق����ائ����م����ة  ع������ن  ال���ت���غ���ي���ي���ر ود. س���ل���ي���م س����ل����ي����م����ان  ع������ن ش�����ب�����اب  م������ح������روم  أش���������رف  ب���ض���م���ن���ه���م  ع������ارض������وه������ا   أع������ض������اء   10*
س���أس���ت���ق���ي���ل? وإال  ب����ل����دي����ة  ع����ض����و  و13  األص�������������وات  م������ن   70% ع����ل����ى  أح�����ص�����ل  أن  أع������دك������م  س�������������اّم:  *ع�����ل�����ي  ل����ص����احل����ه����ا  ص������وت������وا  أع������ض������اء 

لم يتم العمل فيها وأّن الدعم غير كاف للفرق الرياضية، 
حيث أعلن سلم عن انهاء اجللسة، لكنه تراجع عن قراره 

بعد تدخل بعض األعضاء.
وأّكد رئيس بلدية الناصرة بالقول:"أعدكم أن أحصل 
ب��ل��دي��ة واذا ال  م��ن األص����وات و13 ع��ض��و   70% ع��ل��ى 
سأستقيل"، واعتبر سلم بعد نهاية اجللسة أّنه:"عدم 
التصويت على امليزانية يدل على حقد وخوف اجلبهة، 
ف��امل��واط��ن ال���ن���ص���راوي ي��ع��رف م���ن ي��ق��وم ب��امل��ش��اري��ع 
العمرانية، وأعد أن امليزانية ستمر مع أو بدون اجلبهة 

وشباب التغيير والقائمة األهلية".
عضو البلدية عن شباب التغيير، احملامي أشرف محروم، 
عبّر عن اعتراضه على امليزانية أيًضا وطرح تساؤالت 
عنها،  باالجابة  البلدية  رئيس  طالب  ع��ّدة  وايضاحات 
أّن��ه "يحظى بدعم  أش��رف محروم خلل حديثه  وأّك��د 
الشارع النصراوي وسيحصل املرة املقبلة على 4 مقاعد 

في البلدية".
يشار الى أنها املرة األولى التي لم يشارك فيها شريف 
زعبي في النقاش، حيث اكتفى بالتصويت ضد امليزانية. 
اجلبهة: أربع سنوات علي س�م يدير بلدية الناصرة 

من دون ائت�ف ثابت وهذا فشل اداري وسياسي
ووصل بيان الى موقع العرب جاء فيه:" فشل رئيس 
ميزانية  إقرار  في  االثنني،  اليوم  مساء  الناصرة  بلدية 
أعضاء   10 امليزانية  ع��ارض  إذ  اجل��اري.  للعام  البلدية 
وايدها 8 أعضاء. وقالت كتلة اجلبهة في املجلس البلدي، 
إن هذا فشل علي سلم اإلداري والسياسي، فيما حذر 
عضو البلدية، ومرشح اجلبهة لرئاسة بلدية الناصرة، 
إن مشروع امليزانية يحمل مؤشرات سلبية عديدة، ومنها 
مساهمة  تتضمن  ال  امليزانية  أن  إذ  خطيرة،  سياسية 
البلدية في ميزانية اللجنة القطرية للرؤساء، وهذا مؤشر 

ملا هو أكبر، باالبتعاد عن مؤسسات شعبنا الشعبية"
اجلبهة  مرشح  ق��ال  اجللسة،  البيان:"خلل  واض��اف 
لرئاسة بلدية الناصرة مصعب دخان، إننا ككتلة جبهة، 
على  التصويت  جلسة  سبقت  التي  اجللسة  في  دعمنا 
البلدية،  تسلمتها  التي  الدعم  ميزانيات  كل  امليزانية، 
ال��وزارات واملصادر، بحيث نضع  وصلت من مختلف 
امامنا فقط مصلحة البلد وتطويرها. وتابع دخان قائل، 
إنه في ما يتعلق مبيزانية سنة 2018 والتي كان يجب 
ان نناقشها قبل نهاية 2017، فإننا نرى في كتلة اجلبهة 
ان امليزانية املقترحة باملجمل ال جتيب على تطلعات اهل 
البلد وال تعطي اجوبة الي من املشاكل التي يعاني منها 

املواطن النصراوي. 
وقال دخان، كنا ننتظر ميزانية مختلفة حتمل امل ملدينة 
الناصرة. اال ان هنالك مؤشرات سلبية في هذه امليزانية 
واألرن��ون��ا.  التراخيص  من  املداخيل  خفض  بينها  من 
وتقليص مبلغ الدعم للفرق من 2 مليون الى 1.5، كما 
 ،2017 الدعم من ميزانية  البلدية نصف مبالغ  وزعت 

رغم ان هناك بعض الفرق، وهي صاحبة إجنازات، تعتمد 
بشكل كبير على دعم البلدية. ولذا هناك شك بالتوزيع 
التوزيع  معايير  تضع  لم  الدعم  جلنة  الن   2018 ع��ام 
مرات  ع��دة  انتبهاكم  لفتنا  اننا  رغ��م  احمل��دد  الوقت  في 
لهذا النقطة. وهذا يضاف الى انعدام ميزانية للسياحة 
خطير  سياسي  مؤشر  عند  دخان،  وتطويرها.وتوقف 
في امليزانية، وقال، إنه من امللفت للنظر ان ادارة البلدية 
اللجنة  في  املساهمة  عدم  املقترحة  امليزانية  في  قررت 
القطرية، امل ان ال يكون هذا مؤشر الى انفصال بلدية 
عاصمة اجلماهير العربية عن اللجنة القطرية!وقالت كتلة 
جبهة الناصرة الدميقراطية، إن رئيس البلدية اعتمد في 
إدارته على مدى اربع سنوات، على ائتلف غير ثابت، 
حتى بات يرتكز على أقلية، وفقط لكوننا معارضة بناءة، 
تسعى فقط خلدمة أهل البلد، دعمت كل ما كان يطرح 
البلدي. ومن دون هذا املستوى املسؤول  على املجلس 
من األداء، ملا كانت البلدية ستصمد اكثر، لتصبح لقمة 
سائغة عند جلنة معينة من وزارة الداخلية، كان قد متناها 
علي سلم حتى عام مضى.وقالت عضوة البلدية د. رنا 
زهر، إننا في العام املاضي دعمنا ميزانية البلدية، فقط 
الوطنية جتاه مدينتنا  السياسية  املسؤولية  من منطلق 
الداخلية  وزراء  م��ن  معينة  جلنة  استدعاء  يتم  ال  ك��ي 
وقد  العربية.  جلماهيرنا  عربية  مدينة  بأكبر  تستفرد 
دعمنا امليزانية في حينه على الرغم من السلبيات فيها، 
وتوقعنا أن يتم التصحيح، إال أن السلبيات تفاقمت في 
مشروع امليزانية الذي يقدم للبلدية بتأخير ثلثة أشهر.
عدم  في  السبب  اجلبهة  وحقد  ضعف  س���م:  علي   

تصويتهم على امليزانية
وهاجم علي سلم – رئيس بلدية الناصرة، أعضاء كتلة 
البلدي واتهمهم بالضعف واحلقد،  اجلبهة في املجلس 
الى   2018 ال��ع��ام  ميزانية  على  مصادقتهم  ع��دم  بعد 
التغيير والقائمة األهلية. جانب معارضة قائمة شباب 
وقال علي سلم:"توقعنا أن يصوت أعضاء اجلبهة ضد 
امليبزانية، فقد عرفنا ذلك مسبقا وفقا لقرار اتخذوه في 
مكتبهم، وأنا أترك األمر ألهل الناصرة واملجتمع العربي 
حملاسبتهم، هذه هي املسؤولية التي يتغنون فيها. هذا 
يدل على احلقد لديهم، فهم لم يستوعبوا التغيير احلاصل 
لتكملة  سنة  م��ن  أق��ل  لدينا  وتبقت  س��ن��وات،  أرب��ع  منذ 
املشاريع". وأضاف علي سلم:"أشكر كل من تواجد 
لدعم ادارة البلدية احلالية، وأقول للجبهة وشباب التغيير 
والقائمة األهلية شكرا لكم على عدم تصويتكم، فبالنسبة 
لي هذا يدل على مسؤوليتهم جتاه املدينة وأهلها. حزب 
اجلبهة القائم منذ سبعني عاما لم يصوت ضد ميزانية 
تخدم أهل الناصرة، وهذا ان دل على شيء فامنا يدل 
على الضعف وعدم املسؤولية، لكنني أبّشر أهل الناصرة 
في  وسنستمر  ميزانية  ستكون  بدونهم  أو  معهم  أن��ه 

العمل والنهوض باملدينة قدما".

الساعةاليومالبرامج
،غالية  بكرّية  حسنني  سماح  نــت/  صحـافــة 

قدور
6:37كل األيام  -  7:30

7:30كل األيام ما عدا اجلمعة والسبتجــولـــة  الصبــاح  االخبــاريــة  -  8:30
أبو تامر/ رائد ذياب /  على االجنــدة / نادر 

محمد بكرّية
8:30كل األيام ما عدا اجلمعة والسبت  - 10:30

12:35االحد - اخلميسحصاد الظهيرة- 
17:30-16:35كل األيام ما عدا اجلمعة والسبتجولة املساء اإلخبارّية- 

12:30-11:35االحدعالم األبراج/إبراهيم حزبون
– 15:35االحد - الثالثاءعلى الطريق / شادي بالن  16:30

18:30-17:35االحدحديث الشمال/يوسف شّداد-
12:30-10:35االثنني، األربعاء، اخلميسمجازين / سوزان حجار جنار

18:30-17:35االثننيوجها لوجه / نادر أبو تامر 
13:00االحدرسالة االحد  /االب اغابيوس أبو سعدة 

21:30-20:35االحدشو كان / سوزان حّجار
18:00اجلمعة والسبتفقرة أغاني الزمن اجلميل  - 18:30

alternative / 20:30-19:37كل األيام ما عدا الثالثاءفقرة أغاني
13:00-12:35السبتأغان كالسيكيّة - 

15:30-14:35االحد واالربعاءاقتصادكم / رائد ذياب-
19:30-18:35يوميامقهى االطالل – أم كلثوم

19:35كل األيامكل القصائد/رانيا ارشيد أبو  منر
8:00االثنني، السبتسينما الشاويش/غازي+شادي   - 13:35

23:00-21:35االثننيسهرة حب/سوزان دبيني
18:30-17:35الثــالثــاءحــديــث اجلنــوب – حسن أبو زايد-

18:30-17:35األربعاء واخلميسواحد اكس اثنني / محمد الشيخ خليل-
23:00-21:35األربعاءهايد بارك / سوزان دبيني

21:30-20:35االثنني ،األربعاء،اخلميسوين ما كان / غازي أبو بكر
14:30-13:35اخلميستعوا نحكي بصراحة /سوزان دبيني

23:00-21:35اخلميسنظير على األثير / نظير مجلة
9:30-8:30اجلمعة-السبتبرنامج بون كافيه / يزيد حديد- 

9:35اجلمعــةنسيـم الصبـاح / اميان القاسم سليمان  - 11:30
12:00اجلمعةنور على نور / سليم شحاده  - 12:30

12:30-11:35اجلمعةتذاكر / غازي أبو بكر
ساعات بعد الظهراجلمعة والسبتمالعب واهداف /محمد الشيخ خليل
10:35-09:35السبتالصحة غالية / غالية ناطور قدور-

11:30-10:35السبتع املكشوف / محمد بكرية-
11:35السبت / االربعاءفن فنانينا / شادي بالن-   - 13:35

– 23:00كل األيامفقرة يا مسافر وحدك لالغاني  الكالسيكية  23:30

برامج االسبوع من تاريخ  18/3-24/3/2018
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