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فييي ميينيياظييرة بيين احملامي 
والدكتور  رييييا  أبيييو  أميييين 
برنامج  أسعد غامن ضمن 
اجيينييدة على رادييييو صوت 
يقدمه  واليييييذي  اسييرائيييييل 
تامر،  أبيييو  نييييادر  االذاعيييييي 
قييييييال أبييييييو ريييييييا إنييييييه "ال 
داعييييي لييوجييود جليينيية مثل 
جلنة  ألنييهييا  املتابعة  جلنة 
مخاتير ليس إال وال حاجة 
لوجودها باملرة في الطيف 

اليييسييييييياسيييي"، أميييييا غيييامن 
قائال  التوجه  هييذا  فرفض 
إنها "هيئة متثيلية وطنية 
للجماهير  بالنسبة  هيياميية 

العربية في إسرائيل".
وتساءل أمين عن غياب أي 
جلنة  على  قانونية  رقييابيية 
املتابعة منوها الى "أننا ال 
مفهوم  عن  نتحدث  أن  بد 
ال  ملييياذا  متسائال  املييواطيينيية 
يتم انتخاب اللجنة من قبل 
متثله؟"،  اليييذي  اجلمهور 
وأوضييح غامن بأن "جلنة 

متثيلية  هيئة  هي  املتابعة 
ضرورية للجماهير العربية 
في إسرائيل وأنها حتترم 
البالد  فييي  املييواطيينيية  مييبييدأ 
وتيينييتييظييم ضيييمييين قيييوانييين 
ادعاءات  ورفييض  الدولة" 
منهمكة  بييأنييهييا  ريييييا  أبييييو 
الفضفاضة  بييالييشييعييارات 
مؤكدا على الدور احليوي 
الذي يلعبه رئيسها محمد 
عملها  تيينييظيييييم  فيييي  بيييركييية 
احمللي  الييصييعيييييدييين  عييلييى 

والعاملي".

من : زيدان خاليلة 
التي  مؤخرا  املالية  جلنة  جلسة  في 
عيياجلييت امليييييزانيييييات والييتييطييوييير في 
املجتمع العربي  ، طالب جميع اعضاء 
البلديات  ورؤسيياء  العرب  الكنيست 
بانشاء  الييعييرب  احملييلييييية  والييسييلييطييات 
العربية  الصناعية  املناطق  وتطوير 
وادخيييال   ، توسيعها  على  والعمل   ،
صناعات دقيقة لها )الهايتيك(ولكنهم 
فوجئوا بأن قام يجئيل تسرفاتي وهو 
مسؤول مديرية التصنيع في وزارة 
يرأسها  الييتييي  والييتييجييارة  الييصيينيياعيية 
ال   : قائال  لهم  وتوجه  بينيت  الوزير 
نعطيكم  ميييييزانيييييات  أي  لدينا  تييوجييد 
اياها حاليا ، ومن طبيعتها فامليزانيات 
شحيحة ، وان شئتم اذهبوا وتدبروا 

اموركم .«
النمو االقتصادي في املجتمع العربي 
سيعزز االقتصاد االسرائيلي بشكل 
عييييام، يييقييلييل ميين حييجييم الييفييقيير ويزيد 
الدخل للفرد جلميع مواطني اسرائيل. 
هيييذا جيييزء ميين االمييييور الييتييي طرحت 
املالية  للجنة  اخليياصيية  اجلييلييسيية  فييي 
مناطق  باقامة  املطالبة  ناقشت  التي 
بادر  العربية.  البلدات  في  صناعية 
الكنيست  عضو  اجلييلييسيية،  عقد  الييى 
املشتركة(  )الييقييائييميية  الطيبي  احييمييد 
عضو  املالية،  جلنة  رئيس  مبباركة 
)يهدوت  جفني  مييوشيييييه  الكنيست 
هيييتيييوراه( وبيياالشييتييراك مييع جمعية 
مساواة حلقوق املواطنن العرب في 

اسرائيل.
اجللسة  افتتح  الطيبي  احمد  النائب 
وقال: “توجد حاجة القامة وحتديث 

املناطق الصناعية في البلدات العربية 
بشكل فوري، وذلك من اجل اضافة 
اماكن عمل جديدة وتقليل حجم الفقر 
في الوسط العربي”. وطالب الطيبي 
بتطوير  واالقتصاد  املالية  وزارتيييي 
خطة متعددة السنوات لتطوير البلدات 
مع  فيها  الصناعية  واملناطق  العربية 
املديريات   12 لي  ميزانية  تخصيص 

للمناطق الصناعية املزمع اقامتها”.
وطالب الطيبي احلكومة بوضع خطة 
شاملة ملكافحة الفقر مع التشديد على 
جانبن: التشغيل في الوسط العربي 
خاص  بشكل  واليينييسيياء  عيييام  بشكل 
وبناء مناطق صناعية جديدة وحتديث 
في  كافية  مساهمة  وضمان  القائمة 

مديريات املناطق الصناعية القائمة.
قسم  في  والتجارة  الصناعة  مركز 
امير  املييالييييية  وزارة  فييي  امليييييزانيييييات 
االخيرة  السنوات  “في  قال:  ريشف 
وصلت  ميزانية  احلكومة  خصصت 
تقريبا الى 600 مليون شيكل للمناطق 
عملنا  االقليات.  بلدات  في  الصناعية 
تطوير  اجييل  ميين  العقبات  ازالييية  على 
املناطق الصناعية حيث قمنا بتغييرات 
اللجان  وتييقييوييية  التخطيط  لتسريع 
املساعدة  بتقدمي  وسنستمر  احمللية. 

لبلدات االقليات”.
مناطق  فييي  الييلييوائييييية  االدارة  مييدييير 
التطوير في وزارة االقتصاد، يغيئيل 
تسرفاتي: “للمناطق الصناعية اهمية 
حيييييث تييتيييييح الييتييطييور االقيييتيييصيييادي. 
يدمجا  ان  يجب  والتطوير  التخطيط 
الصناعة واحتياجات  احتياجات  بن 
الييسييكييان. نييحيين نييدعييو الييلييجييان إلى 

تواصل  عييلييى  بييالييبييقيياء  االسيييتيييميييرار 
بالشكل  بذلك  القيام  اجييل  ميين  معنا 

األفضل”.
كييمييا ادلييييى اعييضيياء الييكيينيييييسييت اكييرم 
حسون وامين عودة وطالب ابو عرار 
،  وآخرين بدلوهم وطالبوا  بتطوير 
وتوسيع املناطق الصناعية العربية ، 
ملا لذلك من تأثير ايجابي على تقليص 
احلياة  مستوى  ورفع  البطالة  نسبة 
امام  العمل  سييوق  وفتح  واخلييدمييات 
املواطنن العرب في مناطق صناعية 

قريبة من اماكن سكناهم 
تقرير مييراقييب الييدوليية أشيييار الييى أن 
ال  العربية  الصناعية  املناطق  نسبة 
املناطق  مساحة  من   2.4% تتجاوز 
الصناعية في الدولة ، وان املخططات 
وتهميشها  اهمالها  يتم  توضع  التي 
، واليييدولييية ال تييعييتييرف بيياليينييواقييص ، 
وخاصة في املدن العربية الكبيرة التي 
مهمة  صناعية  مناطق  بها  يوجد  ال 
او  تشجيع  وال   ، ومالئمة  ومتطورة 
اعطاء أفضليات لتشجيع املستثمرين 
الصناعية  املناطق  توسيع  يتم  وال   ،
القائمة ، في الناصرة وام الفحم وباقة 
الغربية وسخنن وغيرها ، مما يؤدي 
مناطق  الييى  مستثمرين  هييروب  الييى 
.من  تييطييورا  اكييثيير  يييهييودييية  صناعية 
جهته عقب وزير الصناعة والتجارة 
نفتالي بينيت على هذه املعطيات بقوله 
الصناعية  املناطق  ثلث ميزانية   ان   :
مرصودة للمناطق الصناعية العربية 
، بالرغم من شح امليزانيات وان مئات 
للتصنيع مت توزيعها  املعدة  القسائم 

في الوسط العربي .

أسعد غامن واحملامي أمين أبو ريا: املتابعة.. 
؟ طنية و متثيلية  جلنة  م  أ تير  مخا جلنة 

د.أسعد غامناحملامي أمين أبو ريا

للعرب:  التصنيع  مديرية  مسؤول  تسرفاتي  يجئيل 
. اموركم  وتدبروا  اذهبوا   ، لدينا  ميزانيات  توجد  ال 
*املجتمع العربي يعاني من شح املناطق الصناعية وصغر مساحتها 

واقتصارها على الورشات والصناعات اخلفيفة 
*ال يوجد مصانع هاي تيك واملستثمرون العرب يهربون الى املناطق 
الصناعية اليهودية . *4.2% فقط  من املناطق الصناعية تابعة للعرب 

. *الوزير بينيت : ثلث ميزانية الوزيرة للمناطق الصاعية العربية .

خالل جلسة جلنة املالية : 

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
كل  وصحيفة  العرب  موقع  الييى  وصييل 
العرب بيان من حارث عيسى جاء فيه :" 
في أعقاب انتشار ظاهرة الكالب الضالة 
في مدينة الطيرة باآلونة األخيرة، والتي 
أصبحت تؤّرق الكثيرين من أبناء املدينة، 
البعض،  لييدى  واخلييوف  الرعب  وتدخل 
املواطنن  جميع  الطيرة  بلدية  ناشدت 
 2017/2/12 األحييييد  اليييييييوم  صييبيياح 
في  املختصن  املسؤولن  مييع  التعاون 
البلدية من خالل ابالغهم مباشرًة بأية 
تصل  معلومات  أو  يشاهدونها  أعمال 
اليهم عن بعض اجلهات املشبوهة التي 

تقوم بشكل خفي بجلب كالب ضالة من 
خارج البلدة واطالق سراحها في ارجاء 

املدينة وخاّصًة في ساعات الليل".
الطيرة عبّرت  بلدية   ": البيان  واضيياف 
عن قلقها واستنكارها لهذه الظاهرة التي 
أصبحت تشكل خطراً على املدينة وأهلها 
اإلمكانيات  جميع  اتييخيياذ  على  مييؤكييدًة 
لوقفها  املواطنن  مع  وبالتعاون  املتاحة 
أخرى  نيياحيييييٍة  ميين  مرتكبيها.  وكييشييف 
قاطع  بشكل  الييطيييييرة  بلدية  استنكرت 
املدينة  الكالب في  ظاهرة تسميم وقتل 
بييشييكييل غييييير مييسييؤول ميين خيييالل القاء 
حلوم مسّممة بشكل عشوائي أدت إلى 

الكالب  وبيياألخييص  منها  العديد  نييفييوق 
ُمشيرًة  بيياملييواطيينيين،  اخليياصيية  البيتية 
احليوانات  ضد  خطيرة  انتهاكات  إلييى 
بحق  وُيييتييخييذ  الييقييانييون  عليها  ُيييحيياسييب 
ُمرتكبيها اجراءات قانونية صارمة من 
الطيرة  بلدية  املييخييتييّصيية.  اجلييهييات  قبل 
هي املسؤولة عن محاربة هذه الظاهرة 
بالكشف  واملساهمة  القانونية  بالطرق 
عن مرتكبي تلك األفعال املشبوهة، من 
خالل اتخاذها جميع اإلجراءات املتاحة 
لديها وتعاون مواطني املدينة، وقد نّوهت 
املواطنن  مكاملات  ستستقبل  البلدية  أن 

وشكاويهم على رقم الطوارئ 106 

بلدية الطيرة تتوجه للمواطنني باملساعدة لكشف 
اجلهات املتسببة بانتشار الكالب الضالة
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