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العرب  م��وق��ع  ال���ى  وص���ل 
عطيلة  ك���م���ال  م����ن  ب���ي���ان 
وزارة  ب���ل���س���ان  ال���ن���اط���ق 
للوسط  والتعليم  التربية 
غ��ي��ر ال��ي��ه��ودي، ج���اء فيه: 
التربية  وزي����ر  "إس��ت��ق��ب��ل 
بينت،  ن��ف��ت��ال��ي  وال��ت��ع��ل��ي��م، 
بالكنيست،  دي����وان����ه  ف���ي 
م���زاوي،  ياسمني  الطالبة 
عشر  الثاني  الصف  طالبة 
في  املعمدانية  املدرسة  في 
تقديراً  وذل����ك  ال���ن���اص���رة، 
ملسيرتها التّطوعيّة املباركة 
في عّدة أطر ومنها "جنمة 
داوود احلمراء" وحصولها 
على عّدة شهادات تقديرية 
بجائزة  فوزها  كان  آخرها 
التّطّوع من وزارة املعارف 
على مستوى لواء الشمال.

وخالل لقائه بياسمني أشاد 
الوزير بينت بروح التطّوع 
بها،  تتمتع  التي  والعطاء، 
اإلنسانية  واملبادئ  والقيم 
التي تؤمن بها، وأعرب عن 
بأّن  مؤكدا  الشديد  انفعاله 
قدوة  هي  ياسمني  الطالبة 
ومن��وذج جن��اح يحتذى به 
لكل طالبة وطالب يطمحون 
العطاء  ق��ي��م  ت��رس��ي��خ  إل���ى 
املجتمع  لصالح  والتطّوع 

بأسره".
وأضاف البيان: "وأضاف 

العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  ص���ادق���ت 
األولى  بالقراءة  للكنيست 
الغاء  قانون  مشروع  على 
الصحافة  )أم���ر(  م��رس��وم 
يدور  واحل���دي���ث   ،2017
عن مشروع قانون حكومي 
قانون  مشروع  اليه  ارف��ق 

للنائب دوف حنني.
مرسوم  ال���غ���اء  وم��ق��ت��رح 
ال���ص���ح���اف���ة االن����ت����داب����ي، 
وه�������و م�����رس�����وم ق�������دمي ، 
مختلفة  ق��وان��ني  وت��ع��دي��ل 
للمرسوم  التوجيه  تشمل 

املذكور.
القانون  ش���رح  ف��ي  وج���اء 
اضافية  "وك���خ���ط���وة  ان����ه 
بسبب  الصحافة  مرسوم 
امل�����س ال���ك���ب���ي���ر ب��احل��ق��وق 
التعبير  حل��ري��ة  القانونية 

وح���ري���ة ال���ع���م���ل، ك��م��ا ان 
احلديث يدور عن مرسوم 
التسويات  ان��ت��داب��ي،  ق��دمي 
مالئمة  ليست  فيه  الثابتة 
ل���ل���ت���ط���ورات ال���ت���ي ط���رأت 
ف���ي مجال  ت��ش��ري��ع��ه  م��ن��ذ 
ال��ص��ح��اف��ة خ���اص���ة وف��ي 

مجال االعالم عامة".
عضو الكنيست دوف حنني 
الكنيست  في  "قمت  ق��ال: 
مشروع  ب��ت��ق��دمي   18 ال����� 
ف���ي غاية  ال���ق���ان���ون، وان�����ا 
السعادة لوصولنا الى هذه 
جتلب  فيها  والتي  اللحظة 
احل��ك��وم��ة ه���ذا االق���ت���راح. 
حان الوقت لنزيل من كتاب 
االنتدابي  القانون  قوانيننا 
سمي  ال���ذي  املنطقي  غ��ي��ر 
ال��ص��ح��اف��ة. هذا  م���رس���وم 

دولة  ي��ن��اس��ب  ال  ال��ق��ان��ون 
اجل  من  كتب  دميقراطية، 
التي كان  السلطة االجنبية 
اإلعالم.  حياة  ادارة  عليها 
الكثير  خ���الل  ان���ه  م��ح��رج 
من السنوات ادارت الدولة 
القانون  ه��ذا  االم���ور وف��ق 
صالحيات  مي���ن���ح  ال������ذي 
كبيرة للوزير. نحن بحاجة 
احلماية  يوفر  تشريع  الى 
السلطة.  م���ن  ل��ل��ص��ح��اف��ة 
وال����ص����ح����اف����ة واالع��������الم 
متواجدة  اس���رائ���ي���ل  ف���ي 
دون  عنيف،  ه��ج��وم  حت��ت 
تكون  لن  املستقل  االع��الم 
عضو   3 4 . طية ا ميقر د
كنيست ايد مشروع القانون 
دون معارضني، وسيحول 

الى جلنة االقتصاد.

ج���ل���س���ة ص����اخ����ب����ة في 
الدولة حول  جلنة رقابة 
السياسية في  التعيينات 
ال��ب��ل��دي��ات. وف���ق أق���وال 
كارين  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي���س 
عتيد(  )ي������ش  ال�����ه�����رار 
احلديث يدور عن تقرير 
صعب، هذه ليست ظاهرة 
ج��ان��ب��ي��ة، ح��ي��ث ادي����رت 
ع����ش����رات امل���ن���اق���ص���ات 
ب���ش���ك���ل غ����ي����ر س���ل���ي���م، 
تكون  ب���أن  نسمح  ول���ن 
مهملة.  احمللية  السلطات 
ليست  امل���راق���ب  ت��ق��اري��ر 

حتٍد  امن��ا  للمناكفة  اداة 
يالحقون  ال  ل��إص��الح. 
ال��ب��ل��دي��ات امنا  رؤس�����اء 
عليهم معاجلة القصورات 

بشكل عيني". 
ممثلة  رزي����������ن،  م�����ي�����را 
"وزارة  ق��ال��ت:  امل��راق��ب 
الداخلية نشرت تعليمات 
كيفية  ح�����ول  واض����ح����ة 
ألصحاب  البلدية  تعيني 
الوظائف، وفق مؤهالت 
مهنية فقط. قمنا بفحص 
املناقصات  م��ن  ال��ع��دي��د 
العاملني  اختيار  وعملية 

التي  االن��ت��خ��اب��ات،  ب��ع��د 
رؤس���اء  تغيير  مت  ف��ي��ه��ا 
معطياتنا  وفق  سلطات. 
دنيا  مت حت��دي��د ش���روط 
تعليمات  وف���ق  مختلفة 
وجدت  الداخلية،  وزارة 
ن����واق����ص خ���ط���ي���رة في 
املناقصات  جل��ان  تعيني 
ب����روت����وك����والت،  دون 
دون  م���وظ���ف���ني  ت���ع���ي���ني 
م��ن��اق��ص��ة، وح��ت��ى نشر 
 – اسماء العاملني اجلدد 
جلنة  اجتماع  قبل  حتى 

املناقصات".

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
بدعوة املنتدى الثقافي في بلدة زمير ، قّدم احملامي قيس يوسف 
ناصر محاضرة موّسعة في قصر الثقافة في زمير عن "واقع 
التخطيط في املجتمع العربي"، وقد حضر احملاضرة العشرات 

من االكادمييني واملثقفات من املنتدى الثقافي في زمير. 
وق���د ج����اءت م��ح��اض��رة احمل��ام��ي ق��ي��س ن��اص��ر امل��خ��ت��ص في 
بسام  وسيم  الدكتور  لدعوة  تلبية  واملسكن  االرض  قضايا 
ناصر من املنتدى الثقافي في زمير الذي يجمع العشرات من 
املثقفني واملثقفات من زمير، ويقوم بشكل دورّي باستضافة 
شخصيات عربية رائدة في مختلف مجاالت احلياة. وقد قرر 
على  ال��ض��وء  ليلقي  ناصر  قيس  احمل��ام��ي  استضافة  املنتدى 
واقع التخطيط والبناء في البلدات العربية وذلك نظرا لتجربته 

الواسعة في هذا املجال.

وقد شرح احملامي قيس ناصر في محاضرته ما اسماه معادلة 
التخطيط في املجتمع العربي وبنّي من خاللها معّوقات التخطيط 
جتاه  التخطيط  ومنظومات  العربية  ال��ب��ل��دات  ف��ي  والتطوير 
البلدات العربية التي جتعل من اجراءات التخطيط في البلدات 
العربية عملية مضنية وطويلة ومكلفة، والتي لها نصيب كبير 
في دفع املواطنني للبناء غير املرخص، ومنها عامل الوقت في 
اجراءات التخطيط واالجسام املؤثرة على التخطيط وامليزانيات 
املطلوبة للتخطيط ومضامني اخلرائط الهيكلية للبلدات العربية، 
وتأثير كل واحد من هذه العوامل سلبيا على تخطيط البلدات 

العربية. 
احملامي  محاضرة  مع  كبير  بشكل  اجلمهور  تفاعل  وقد  هذا 
قيس ناصر معبرين له عن تقديرهم وشكرهم العميق له على 

محاضرته القيّمة والغنية.

احملامي قيس ناصر:  "معادلة التخطيط في املجتمع العربي تدفع للبناء غير املرخص"

ياسمني مزاوي من الناصرة تفوز بجائزة الّتطّوع من وزارة املعارف

ومتيّز  ت���ف���ّوق  أن  ال���وزي���ر 
أيًضا  واض��ح��ان  ي��اس��م��ني 
في مواضيع الدراسة، فهي 
تدرس في املدرسة الثانوية 
امل���ع���م���دان���ي���ة ب���ال���ن���اص���رة 
التالية:  ل��ت��خ��ّص��ص��ات  ب��ا
طبية،  ع��ل��وم  وح���دات   10
 5 ري��اض��ي��ات،  وح����دات   5
وحدات   5 فيزياء،  وحدات 
ل��غ��ة إجن��ل��ي��زي��ة، ومب����وازاة 
ذل���������ك ت������������درس مب����س����ار 
بينت  وت����اب����ع  أك�����ادمي�����ي. 
م���خ���اط���بً���ا ي���اس���م���ني: "ال 
بانك  شك  أدن��ى  يساورني 
متلكني القدرات واملؤهالت 
لتحقيق أحالمك وستمثّلني 
أنا  وج��ه،  بأفضل  املجتمع 

أؤمن بك وبقدراتك".
الطالبة  اّن  ل�����ى  ا ي���ش���ار 
كانت  م�������زاوي  ي���اس���م���ني 
الوحيدة  العربيّة  الطالبة 
بعثة  ضمن  ش��ارك��ت  التي 
احلمراء"  داوود  "جن��م��ة 

اإلب��ادة في  الى معسكرات 
ب��ول��ن��دا وق��د ت��أّث��رت كثيرا 

من فظاعة املوقف".
البيان: "وفي ختام  وتابع 
بينت  الوزير  أعرب  حديثه 
عن شكره وتقديره العميقني 
م���زاوي،  ياسمني  للطالبة 
وقال: "شكرا لك على هذه 
األفكار  اجليّاشة،  املشاعر 
حتملينها  ال���ت���ي  املُ��ل��ه��م��ة 
تتمتعني  ال��ت��ي  وال��داف��ع��يّ��ة 
فّذة  شاّبة،  قائدة  إنك  بها. 
ومتميّزة، تدخلني إلى القلب 
تبلغني  وس����وف  ب��س��رع��ة. 
أي  يعيقك  ول���ن  م��ب��ت��غ��اك، 
ش��يء، ال في احلاضر وال 

في املستقبل".
الطالبة  أك���دت  جهتها  م��ن 
ياسمني مزاوي أمام الوزير 
لقاءات  عقد  ض��رورة  على 
ُم��ك��ثّ��ف��ة وم���ت���واص���ل���ة بني 
والعرب،  ال��ي��ه��ود  ال��ط��الب 
هذه  شأن  من  وأّن  خاصة 

القلوب  ت��ق��ري��ب  ال��ل��ق��اءات 
املشترك  ال��ع��ي��ش  وت��ع��زي��ز 

في البالد".
"وقالت  ال��ب��ي��ان:  واخ��ت��ت��م 
ي���اس���م���ني ب�����أن ال���ل���ق���اءات 
ثمارها  ت��ؤت��ي  ال  ال��ع��اب��رة 
املرجّوة  الغاية  حتقق  وال 
تعميق  يجب  ولذلك  منها، 
املجتمعني  ب���ني  ال��ت��ع��ارف 
ال��ي��ه��ودي وال��ع��رب��ي، لكي 
الطرف  ط����رف  ك���ل  ي��ف��ه��م 
يتّفق  لم  وإن  حتى  اآلخ��ر، 
ان  ذك���ره  اجل��دي��ر  معه.من 
ال��ط��ال��ب��ة ي��اس��م��ني م���زاوي 
ليد   " مل���ش���روع  ت��س��ج��لّ��ت 
القيادة  لتطوير  امل��س��ار   -
ال���ش���اّب���ة ف���ي اس���رائ���ي���ل" 
وب��ع��د م���رور ع���ّدة مراحل 
اختيار  مت  التصفيات  م��ن 
120 شاّبا وشاّبة من أصل 
6000 وكانت ياسمني هي 
الطالبة العربيّة الوحيدة في 

هذا املشروع".

االنتدابي الصحافة  مرسوم  الغاء 
املصادقة بالقراءة األولى:

مهملة" احمللية  السلطات  ببقاء  نسمح  "لن 

في جلنة رقابة الدولة :

الطالبة ياسمني مزاوي ونفتالي بنيت
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وص��ل إل��ى م��وق��ع العرب 
وصحيفة كل العرب بيان 
صادر عن مجلس كفرمندا 
ج���اء ف��ي��ه م��ا ي��ل��ي: "أعلن 
كفرمندا  م��ج��ل��س  رئ��ي��س 
احمللي املهندس طه زيدان 
جديدة  م��رح��ل��ة  ب����دء  ع���ن 

مدرسة  بناء  مشروع  من 
اعدادية ثالثة في كفرمندا، 
بحيث أن املشروع قد خرج 

الى حيّز التنفيذ".
ال��ب��ي��ان: "وقال  وأض���اف 
رئيس املجلس في حديثه 
اجللسة  أث��ن��اء  ل��أع��ض��اء 
األخ���������ي���������رة: "س����ت����ق����ام 
ثالثة  اع����دادي����ة  م���درس���ة 

على مساحة 1350 مترا، 
سيتم تقسيم العمل الى 3 
مراحل ومن املتوقع أن يتم 
بداية  مع  املدرسة  افتتاح 
املقبلة  ال��دراس��ي��ة  ال��س��ن��ة 

."2018/2017
واختتم البيان: "من شأن 
هذه املدرسة أّن تسّد نقًصا 
التّربوّية  املؤّسسات  في 

ف��ي ب��ل��دة ك��ف��رم��ن��دا، جنبا 
املشاريع  م��ن  العديد  ال��ى 
في مجال التربية والتعليم 
التي يعمل املجلس احمللي 
خلطة  وفقا  تنفيذها  على 
احمللي،  امل��ج��ل��س  رئ���ي���س 
فائقا  اهتماما  يبدي  ال��ذي 
للتربية والتعليم" إلى هنا 

نص البيان.

التنفيذ حّيز  الى  يخرج  كفرمندا  في  ثالثة  اعدادية  مدرسة  بناء  مشروع 


